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إهداء
إلى جامعة اإلمارات العربية المتحدة.. 

تلك المنارة التي كانت دليلي في عتمة ليل..
إلى أستاذي الدكتور عماد حاتم الذي 
كان دليلي في غابات دوستويفسكي..
إلى أستاذي الدكتور محمد إبراهيم حّور

الذي كان دليلي في واحات أدب الخليج..
إلى أستاذتي الدكتورة عايدة بامية

التي أضاءت شمعة في دربي الطويل..

إلى هؤالء جميعًا أهدي هذا الكتاب.
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مقدمة

أم�ا قب�ل، فإن ه�ذا الكتاب يضم بي�ن دفتيه حصاد ما يقرب من ثالث عش�رة س�نة من تتبع 
للحركة الروائية بمنطقة الخليج العربي التي كانت تعد في عرف كثير من مؤرخي األدب ونقده 
عاج�زة عن اس�تنبات الرواية؛ فهي بنظره�م ال يمكن أن تحتضن في رمالها إال الش�عر، ولكن 
المش�هد األدبي الراهن به�ذه المنطقة يؤكد أن تلك الرمال ال تنبت الش�عر وحده، وإنما تنبت 
سائر األنواع األدبية األخرى، وخاصة نوع الرواية الذي أينع وأتى أكله في أعمال عدد كبير من 

الكتاب الخليجيين.
فه�ؤالء الكت�اب الخليجي�ون، م�ن أمثال عب�د الرحمن مني�ف وتركي الحم�د وعبده خال 
ويوس�ف المحيميد ورجاء عالم وعبد الله خليفة وإس�ماعيل فهد إس�ماعيل وعلي أبو الريش 
وليلى العثمان وطالب الرفاعي وغيرهم، لم يستطيعوا أن يتمثلوا الجماليات النوعية لفن الرواية 
فحسب، وإنما استطاعوا أن يسهموا في تطوير الرواية العربية وتأصيلها شكاًل ومضموًنا، كما 
اس�تطاعوا أن يكس�بوا قاعدة واس�عة من القراء، وهو ما يخولهم ألن ُيس�تقطبوا نقدًيا ويحتلوا 
مواقعه�م المرموقة التي يس�تحقونها في تاري�خ الرواية العربية المعاصرة ال�ذي تعّود أن يعنى 
بالح�راك األدبي ال�ذي تفرزه المراكز أكثر من عنايته بالحراك األدبي الذي تفرزه األطراف، إن 

صح لنا أن نعدها أطراًفا.
وقد ُش�غل هؤالء الكتاب بهواجس اجتماعية وسياس�ية محلي�ة، كهاجس صراع األجيال، 
وهاج�س الهوي�ة، وهاجس تح�رر المرأة، وهاجس التش�ظي النات�ج عن التحول الس�ريع من 
النم�ط الثقاف�ي الَقَبلي إلى النمط الثقافي العولمي، ولكنهم لم يظلوا أس�رى محيطهم الواقعي 
المحلي؛ بل تجاوزوا ذلك المحيط في كثير من أعمالهم الروائية إلى المحيط العربي، معبرين 
عن انتماءاتهم وتوجس�هم من التحديات التاريخية التي تواجهه راهًنا ومستقباًل، كما تجاوزوا 
ذلك المحيط أحياًنا إلى المحيط اإلنساني العام الذي يزخر بقضايا الوضع البشري الوجودي 

والثقافي واالقتصادي والسياسي، فضاًل عن قضية العالقة مع اآلخر.
وإذا كان�ت أول رواية نش�رت ف�ي الخليج العرب�ي بالمملك�ة العربية الس�عودية هي رواية 
»التوءم�ان« )والمقص�ود هو »الت�وءم«!( لعبد القدوس األنص�اري في نهاية العش�رينيات من 
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الق�رن الماضي )1930(، وهي فترة متأخرة نس�بًيا بالقياس إل�ى تاريخ ظهور أول رواية للكاتبة 
اللبناني�ة »زينب فواز«، ونعني روايتها الموس�ومة ب� »حس�ن العواقب« الت�ي صدرت بالقاهرة 
ع�ام 1899، فإن كتاب الرواي�ة الخليجية التي أفادت من التج�ارب الروائية العربية، فضاًل عن 
التجارب الروائية األوربية، وخاصة ما اقتبس أو ترجم منها إلى العربية، نقول: فإن كّتاب الرواية 
الخليجي�ة م�ا لبثوا أن ش�بوا عن الطوق وأخذوا يش�كلون تجاربهم الروائي�ة ذات الخصوصية 

المتميزة التي تعكس ثقافة المكان.
ول�و أردنا أن نجري موازنة مبتس�رة بين باك�ورة عبد القدوس األنص�اري وآخر أعمال أي 
كاتب روائي معاصر مغمور بمنطقة الخليج العربي للمسنا مدى التطور السريع والعميق الذي 

شهده هذا الفن السردي بهذه المنطقة.
ت�دور أحداث رواي�ة »التوءم�ان« حول اآلثار الس�لبية للتعلي�م األجنبي، بطالها »رش�يد« 
و»فريد« اللذان يلتحق أحدهما بمدرس�ة وطنية، ويلتحق اآلخر بمدرس�ة أجنبية؛ فيفلح الذي 
تخرج في المدارس الوطنية ويغدو رئيًسا، بينما يخفق اآلخر ويصبح ضائًعا في حانات باريس.

وكم�ا ن�رى فإن عبد القدوس األنصاري يقدم عماًل روائيًا تعليمًيا تقريرًيا مباش�ًرا، ال يخلو 
م�ن هشاش�ة ف�ي الرؤية، وفجاج�ة في البناء واألداء، ال يش�فع له إال س�بق الري�ادة، وهو عمل 
ال يرق�ى إلى مس�توى أي عم�ل غث من أعمال كتاب الس�بعينيات من الق�رن الماضي بمنطقة 

الخليج، بله أعمال كتاب الثمانينيات أو التسعينيات.
وه�ذا لي�س قدًحا في جه�د عبد الق�دوس األنصاري الذي يحتفظ بش�رف الري�ادة بطبيعة 
الح�ال، ولكنه وصف لرحل�ة الرواية الخليجية التي قطعت مس�افات طويلة في مدة قصيرة ال 

تعد شيًئا في عمر هذا النوع األدبي السردي، ومع ذلك فقد أعطت كثيرًا من الثمار اليانعة.
وأيًا ما يكن فإن هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ الكريم يحاول أن يسائل النص الروائي في 
منطقة الخليج العربي، متجنًبا التقيد بمدخل واحد أو بدرب واحد؛ ألن ذلك المدخل أو ذلك 
ال�درب قد يفضي بالمتلقي إلى نمط معرفي معي�ن ذي عالقة بالبناء الفكري أو البناء الجمالي 
أو الس�يميائي، ولكن�ه ال يمكن ف�ي أي حال من األحوال أن يغطي جوان�ب أخرى ذات أهمية 
كبي�رة في العمل الروائي، وبتعبير آخر: فإن دراس�ة »البطل الملحم�ي في الرواية الخليجية« – 
على س�بيل المثال –؛ أو دراسة »جماليات المكان«؛ أو دراسة »الرؤية االجتماعية«؛ أو دراسة 
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»الخطاب الروائي«؛ أو دراسة »اللغة الروائية«؛ أو دراسة »أساليب السرد«؛ أو دراسة »عالقات 
التأثي�ر والتأثر« في أعمال الكتاب الروائيين الخليجيين، لن تروي فضول المتلقي وتطّلعه إلى 

المعرفة المتكاملة غير المجزأة بتلك األعمال.
وما من شك في أن تبني منهج واحد لتحقيق هذا الغرض يعد من باب المستحيل، ولذلك 
كان البد من اللجوء إلى مناهج متنوعة تاريخية وسيكولوجية واجتماعية وبنائية وفنية بوصفها 

أدوات ناجعة في محاصرة الظاهرة الروائية بمنطقة الخليج العربي.
ونلف�ت النظر هنا إلى أننا نس�تخدم مصطل�ح »الظاهرة« عن وعي؛ ألن م�ا أنتج في العقود 
األخي�رة من أعم�ال روائية غزيرة يمكن أن يوصف ب� »تس�ونامي الرواية الخليجية«، على حد 
تعبير أحالم مستغانمي، وما حققته هذه الرواية في مدة زمنية قصيرة، يعد طفرة إبداعية سردية 

الفتة للنظر، و»ظاهرة« تحتاج إلى رصد وتحليل في النقد الروائي.
ولع�ل هذه »الظاه�رة« ذات صلة في جذوره�ا بالتحول االجتماعي واالقتصادي الس�ريع 
الذي تش�هده منطقة الخليج العربي، وبنمو الطبقة الوس�طى التي يربط الناقد المجري »جورج 
لوكاتش« والدة الرواية في أوربا برحمها، هذا فضاًل عن تراجع األنواع األدبية األخرى، وعجز 
كثي�ر منها عن التحليل الجمالي للحي�اة االجتماعية المعقدة في ظل الت�أزم المادي والروحي 

الراهن في عصر العولمة.
وق�د كان للصوت النس�وي حض�ور الفت في هذه »الظاه�رة« الروائي�ة الخليجية، وهو ما 

يومئ إلى تنامي وعي المرأة الخليجية وانخراطها في مسيرة التاريخ المعاصر.
وقد توخينا أن يأتي هذا الكتاب مزدوًجا في َسْمتِه، رامًيا إلى سلوك سبيل الوسطية بين النزوع 
النق�دي المتطرف ف�ي »أكاديمته« والنزوع النقدي التاريخي، ولذل�ك حرصنا على اإلفادة من 
اإلرث النقدي »الش�كالني« والبنيوي والتفكيكي دون الوقوع في حبائل اإلجراءات المجردة 
التي تحيل النقد الروائي إلى جداول وأش�كال هندس�ية ومعادالت رياضية تفتقر إلى اللمس�ة 
اإلنسانية وتحجب جمال النص األدبي، وتكتم نبضات األفراد والجماعات والمواقف بذلك 
النص، وفي الوقت نفسه تجنبنا العودة إلى إجراءات المناهج التاريخية القديمة التي تستنكف 

عن مواجهة النصوص األدبية مواجهة جمالية.
ولع�ل ه�ذا الت�وازن اإلجرائي ف�ي النقد األدبي ه�و التوازن المنش�ود الذي يعي�د للمعرفة 
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األدبي�ة نكهتها ووظيفتها اإلنس�انية المفقودة، ويحافظ على »أكاديمته�ا« الحقيقية دون التنكر 
إلنج�ازات المناه�ج النقدية الحداثية وما بع�د الحداثية، ودون العودة إل�ى المناهج التاريخية 

العتيقة التي تسائل سياقات العمل األدبي أكثر مما تسائل العمل ذاته.
وهذا التوازن المنش�ود هو ال�ذي أخذ ينادي به بعض النقاد األوربيي�ن في اآلونة األخيرة، 
 La الموس�وم ب�� »األدب ف�ي خطر »Todorov عل�ى نح�و م�ا يطالعنا في كت�اب »ت�ودوروف

.»Littérature En Péril

وقد جاء هذا الكتاب في س�تة أقس�ام؛ يتناول القس�م األول منها نصوًصا روائية لكتاب من 
المملكة العربية الس�عودية؛ ويتناول القس�م الثاني نصوًصا روائية لكتاب من اإلمارات العربية 
المتحدة؛ ويتناول القسم الثالث نصوصا روائية لكتاب من الكويت؛ بينما يتناول القسم الرابع 
أعمااًل روائية لكتاب من قطر؛ ويتناول القسم الخامس أعمااًل روائية لكتاب من ُعمان؛ وأخيًرا 

يتناول القسم السادس أعمااًل لكتاب من البحرين.
ونلف�ت نظ�ر القارئ الكريم إلى أننا فضلنا نش�ر بعض البحوث األخ�رى المتصلة بالرواية 
الخليجية في كتب مس�تقلة، مثل الكتاب الموس�وم ب� »مس�اءلة النص الروائي في أعمال عبد 
الرحم�ن منيف«، والكتاب الموس�وم ب� »عبد الل�ه خليفة كاتًبا روائًيا«، والكتاب الموس�وم ب� 
»ص�راع األجي�ال في الرواي�ة اإلماراتي�ة«، فضاًل ع�ن »معجم الكت�اب الروائيين ف�ي الخليج 
العربي«، وذلك حرًصا على توازن توزيع مادة كتابنا هذا على أقسامه الستة؛ فلو نشرنا البحوث 
المتصل�ة بأعم�ال عبد الرحمن منيف – على س�بيل المثال- ضمن ه�ذا الكتاب الختل توازن 
توزيع المادة اختالاًل كبيرًا، ولكان القسم الخاص بالرواية السعودية يطغى على سائر األقسام 

األخرى مجتمعة من حيث كمية البحوث.
وعل�ى الرغ�م من حرصنا على الت�وازن في توزيع البحوث على أقس�ام ه�ذا الكتاب، فإن 
التف�اوت بينه�ا يظل قائمًا نس�بيًا، وذلك يعود باألس�اس إل�ى اختالف الظروف والمالبس�ات 
التاريخي�ة ل�والدة الرواية ونش�أتها وتطورها في كل قطر من أقطار الخلي�ج العربي، هذا فضاًل 
عن التفاوت بين هذه األقطار من حيث الكثافة السكانية، ومن حيث المساحة الجغرافية، ومن 

حيث التراكم التراثي والصالت الثقافية مع اآلخر.
وإذا كن�ا ق�د أغفلنا أعمال بعض الروائيي�ن الخليجيين المعروفين في ه�ذا الكتاب، فذلك 
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راج�ع إلى حرصنا على عدم التكرار؛ ألنه س�بق لنا أن حللنا كثي�ًرا من تلك األعمال في كتاب 
آخ�ر س�يصدر قريًبا، إن ش�اء الل�ه، وهو كت�اب »هواجس الرواي�ة الخليجية« الذي اس�تهدف 
معالجة القضايا واألطروحات المتجانسة التي تناولها كتاب وكاتبات من الخليج العربي، كما 
سبق لنا أن حللنا بعض تلك األعمال في كتاب »النكوص اإلبداعي في األدب« الذي صدر في 

»العين« سنة 2006، ونربأ بأنفسنا عن إعادة نشر تلك البحوث في هذا الكتاب.

وأسأل الله التوفيق والسداد
فيما ارتضيت ورميت.

األستاذ الدكتور الرشيد بوشعير
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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 توظيف العتبات في رواية »ريح الكادي«
لـ »عبد العزيز مشري«

يمكن تعريف »عتبات« النص بأنها كل ما يأخذ بيد المتلقي ويقوده إلى عالم النص األدبي، 
وبتعبير إنشائي: فإن عتبات النص هي تلك القناديل المعلقة على بوابات المتن اإلبداعي التي 
تض�يء بعض دروبه في ولوجه إلى دهالي�ز ذلك المتن، من مثل العنوان واإلهداء والمقدمات 
واألق�وال المأثورة التي ترص�ع بها نواصي الفصول، وهو ما ينظر إليه الناقد الفرنس�ي »جيرار 

.)1(»Paratextualité ا جينيت G. Genette« بوصفه »توازًيا نصيًّ
وقب�ل الخوض ف�ي توظيف »العتبات« برواي�ة »ريح الكادي« ينبغ�ي تلخيص أحداث هذا 

العمل باختصار شديد.
لي�س هناك أح�داث متفرعة أو حبكة معقدة في ه�ذه الرواية؛ ألّن الكات�ب يكتفي بتصوير 
حي�اة الري�ف في تهامة بالمملكة العربية الس�عودية ف�ي مطلع القرن العش�رين أو منتصفه على 
وجه التقريب، وهي الفترة التاريخية التي أخذت رياح التغيير السريع تهب على منطقة الجزيرة 

العربية التي أخذت تفتح أعينها على الحضارة األوربية وتفيد من إنجازاتها.
يعتم�د الكات�ب ف�ي تصويره للري�ف بالجزي�رة العربية على عّين�ة تتمثل في عائل�ة العجوز 
الحيوي »عطية« الذي يهيمن على كل أفراد عائلته، وفي مقدمتهم ابنه »حامد« الذي يعد ذراعه 
األيم�ن ف�ي زراعة األرض، وجمع محاصيلها المحدودة، ورعاي�ة بقرة وثور وأتان، والعجوز 
»رفع�ة« زوج�ة »عطية«،وابنتها العانس »صالحة«، وكنتها »مليح�ة« زوجة »حامد«، فضال عن 

أربعة أحفاد يافعين يضن عليهم الكاتب باألسماء.
ويسهب الكاتب في وصف شظف العيش في القرية ومعاناة أهلها من أجل الحصول على 

لقمة العيش المضّمخة برائحة عرقهم وكدحهم.
ولك�ن حي�اة هؤالء القرويين الكادحين ال تخلو من عذوبة ويس�ر ينبع�ان من تضامنهم في 

)1( يرجع إلى »نظرية التناص« لدوبيازي، ترجمة المختار حسني، مجلة »فكر ونقد«، السنة الثالثة، العدد 28، المغرب 
2000 ص116؛ ويرجع كذلك إلى »أطراس« لجيرار جينيت. ترجمة المختار حسني. مجلة »فكر ونقد«. السنة 

الثانية. العدد فبراير 1994. ص131
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السراء والضراء وإيمانهم القوي بالله.
وتمضي الحياة في القرية هادئة ال يخرجها من رتابتها سوى عرس بهيج أو حريق يأتي على 
حنطة العجوز »عطية« الذي يؤازره أهل القرية فيعوضونه عما فقده، أو إغارة حمارة على زرع 

جارة سليطة اللسان، أو بيع ثور أو تعاون على تشييد منزل طيني.
ولك�ن رياح الحض�ارة الحديثة تهب على هذه القري�ة الواعدة فتغيرها؛ فالتي�ار الكهربائي 
ال�ذي أنار المصابيح يحل محل الزيت أو »الكاز« الذي كان يغذي ذباالت القناديل التقليدية، 
والس�يارة تح�ل محل الجم�ل أو الحم�ار، والم�دارس المدنية تحل مح�ل الكتاتي�ب الدينية 

وتفرض على أبناء األهالي أن يسعوا إليها، والوظيفة الحكومية تستبدل بزراعة األرض.
ويح�اول الجد »عطي�ة« أن يصد رياح التغيي�ر دون جدوى، فيخفق في إقن�اع ابنه وأحفاده 
بالتمس�ك ب�األرض، كم�ا يخفق ف�ي إقناعه�م باالمتناع ع�ن التردد عل�ى الم�دارس المدنية، 

وخاصة اإلناث منهم.
وإذا كانت هذه الحضارة الطارئة قد أغرت »حامًدا« الذي كان يريد لبناته وأبنائه أن يتعلموا 
ف�ي ه�ذه المدارس الجديدة، فإن العج�وز »عطية« يرفض ذلك ويحذره م�ن مغبة االبتعاد عن 

األرض:
»- يا أبي، طال عمرك.. الزمان يتغير، والدنيا ال تبقى على حال، يا أبي، يومك ليس كيومنا، 
ويوم أوالدنا يكون في الدرس والعلم؛ يا أبي، انظر أحفادك على صغرهم، يعلمون ما ال تعلم، 
وبك�رة النه�ار يكبرون متعلمين عارفين.. يتوظفون في الحكوم�ة، ويأخذون على كف الراحة 

الدراهم، ال يشقون وال يتعبون.
- اسمع يا بني. أرى الزمان يسوء بأبنائنا ونحن أحياء.. قلت لك، جاءت المدارس، وحرفت 
آخر  على  بناتنا  ندخل  لي  تقول  بالكبير..  يهزأ  الصغير  وصار  األرض،  عمل  عن  أوالدنا 

الزمان المدارس؟! عجب يا زمان!«)1(.
ا منيًعا في س�بيل التغيير الذي هبت رياحه  وعلى الرغم من أن »عطية« يحاول أن يقف س�دًّ
مناوئ�ة لري�اح »الكادي« العط�رة التي ترمز إلى الري�ف والطبيعة والدعة والبس�اطة وكل القيم 
األصيل�ة، فإن�ه ف�ي نهاية المط�اف يأل�ف األمر على مض�ٍض وتحس�ٍر عل�ى األرض المهددة 

)1( عبد العزيز مشري: ريح الكادي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 1993. ص73
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باإلهمال وتنكر األحفاد ل� »فضلها وخيرها عليهم وعلى اآلباء واألجداد من قبل«)1(، وخاصة 
عندم�ا يكتش�ف فائدة ن�ور الكهرباء والهاتف )مق�ّرب البعيد(، ولذلك نراه يستس�لم في أرذل 

العمر لرياح التغيير وهو يردد المثل الشعبي المحلي: »إن طاعك الزمان وإال فطعه«)2(.
* * *

ذلك هو مجمل ما حدث في رواية »ريح الكادي« التي تتمثل الشكل التقليدي الذي يطغى 
فيه الس�رد واألساليب اإلنش�ائية المنسوجة على غرار أسلوب طه حس�ين في أعماله الروائية، 
على الرغم من أن هذه الرواية هي رابع)3( رواية لعبد العزيز مش�ري الذي كان بطيئا في تطوره 

الفني.
ولعل مضمون هذه الرواية ال يحتاج إلى تحليل؛ ألّن رؤية الكاتب التأريخية تطالعنا في كل 

فصول الرواية، وهو ما يسّوغ االنتقال إلى »العتبات« وتوظيفها في هذا العمل.
يش�كل عنوان الرواي�ة »ريح الكادي« ش�عرية تكثف الرؤية الرومانس�ية الحالمة لمضمون 
هذا العمل السردي ولرسالة الكاتب في آن واحد؛ فريح »الكادي« وهوالعطر الذي يماثل ريح 
»الصبا« المشبع بضوع األعشاب والرياحين الفواحة في الشعر العربي القديم، يرمز إلى جمال 
الريف مقابل المدينة، وفي هذه الرواية يرمز إلى التش�بث باألرض والقيم األصلية مقابل غزو 
التمدن الذي يقتلع تلك القيم من جذورها مس�تبداًل إياها بعالقات قيمية جديدة تفرض نفسها 

على القرية فرضًا وكأنها قدر حتمي ال يجد »عطية« بّدًا من قبوله.
ه�ذا ع�ن عتبة العنوان، أما العتبات الداخلية التي كانت تتصدر فصول الرواية فإنها تش�كل 

حضورًا قويًا، من حيث عددها ومن حيث أحجامها.
وهذه العتبات تؤدي وظيفة تنوير المتلقي من خالل إيجاز أحداث فصول الرواية، واإليماء 

إلى مضامينها الجزئية التي تتآلف وتتكامل مع المضمون العام للمتن.
وفيما يأتي عينات من هذه العتبات التي تؤكد الوظيفة التي تؤديها:

)1( الرواية. ص74
)2( الرواية. ص114

نشر عبدالعزيز مشري روايتين قبل »رياح الكادي«، وهما:   )3(
- الغيوم ومنابت الشجر )1988(  

- الحصون )1992(   
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يعملون،  الحياة  شأن  في  الواحدة  وباليد  يأكلون،  كانوا  الصحن  من  الواحدة  »باليد   -  1

يسرحون في الصباحات، وإلى الدور في العشية يروحون.
األرض العطاء، تساوي بين ذات المرأة وذات الرجل، والكل له على قدر التعب نصيب«)1(.

إن ه�ذه العتبة التي ص�در بها الفصل األول من الرواية تلخص طبيعة حياة عائلة »الش�ايب 
عطي�ة« الت�ي كان أفراده�ا من اآلب�اء واألبن�اء واألحفاد يعيش�ون جميعًا تحت س�قف واحد، 
ويكدحون في األرض رجااًل ونس�اًء، أو يرعون »الحالل« من األبقار، وال يعودون إلى البيت 

الذي يأويهم إاّل مساًء، كي يأكلوا من إناء واحد.
2 - »يا أظالف الخير، يا للسنام المائل، واألذن المخروزة!.. يباركك مبارك الحالل، ويعطينا 

بك مع حّد المحراث كل طيب الثمر.
وإن كان ل�ك كبعض القذى اليس�ير في العين: قرنان كجنبيتي�ن، فليس للنفس طاعة، كيف 

أقص واجهة وجهك يا مالي؟!«)2(.
في هذه العتبة يش�ير الكات�ب إلى أهم حدث بالفصل الثاني م�ن الرواية، وهو حدث إقدام 
»الش�ايب عطي�ة« عل�ى بيع ثوره وش�راء ثور جدي�د قوي يس�ر الناظرين، فيصف�ه ويتماهى مع 
شخوص روايته وكأنه واحد منهم، فيدعو الله أن يبارك في هذا الثور ويجعل حرثه يعطي ثمارًا 

طيبة، ويجنب أهله شر قرنيه الحادين اللذين يماثالن »جنبيتين« )أي خنجرين معقوفين(.
- »احمل نفسك على نفسك يا ابن أبيك، أزوجك بنت قومك.. تأكل مما نأكل، وتعمل   3

معنا في األرض كما أيدينا تعمل.
وأينم�ا وجه�ت خطواتك نح�و الرزق، تعود مع�ك الخير. ل�ن نبيع حاللنا، وال ش�برًا من 
قصب�ات مدرن�ا؛ فس�افر.. وتع�ال، تت�زوج، يأتيك مع ِش�دقها وأش�داق ذراريه�ا اللقمة وخير 

المال«)3(.
ف�ي ه�ذه العتب�ة يلخص الكاتب حدث�ًا طارئًا في القري�ة، وهو حدث دع�وة أحد الفالحين 
أله�ل القري�ة إلى حضور حفل زف�اف ابنه بعد صالة الجمعة، وهو م�ا كان يعني ضمنًا الدعوة 

)1( الرواية. ص5
)2( الرواية. ص14
)3( الرواية. ص19
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إلى مؤازرته؛ فقد »علم كل سامع للدعوة من أهل القرية، أن عليه تقديم يد العون والمساعدة، 
وليس الحضور فقط من أجل أكل اللحم واألرز، وشرب القهوة والشاي والرقص«)1(.

والالفت للنظر أن الكاتب في هذه العتبة يتقمص ش�خصية والد الفتى المقبل على الزواج 
الذي كان مس�افرًا ثم عاد إلى قريته يريد االس�تقرار، فيش�يد بالعروس التي س�تغدو عضوًا في 
األسرة، ويدعو البنه بالتوفيق والرزق، ويعده بالحفاظ على »الحالل« )الحيوانات( واألرض 

عندما يهم بالسفر مرة أخرى.
4 - »على جرح بظهر الحمارة حطَّ غراب، فما ابيض سواده القليل ببياض لونها العريض.

ماذا قال قلب الشايب في عقر الدار..
قال:

يش�يب ريش الغراب، ويطلع الش�عر في باطن الكف، وال يش�يب قلبك يا أبا فالن، إال إن 
حسرت بك السنون عن مالقاة زرع أرضك في الشتاء والصيف.

وم�اذا قال ارتي�اح الغراب اللذي�ذ على جرح الجليد األلي�م؟.. قال: هيا ي�ا جناحيَّ اقلعا، 
فحج�ٌر بحجم قبضة الصبي تخيف هدأة المطمئن تحت ش�مس الظهيرة، و.. طار فبقي معلقا 
في الفضاء، وبقي الفضاء رحبا مستوعبا لكل األجنحة العائمة في فراغه! أال ما أعجبك يا دنيا!

متوازنة.. متموسقة، كونك كون، وكائنك مكنون«)2(.
يرص�د الكاتب ف�ي هذه العتبة الطويلة بعض األحداث الهامش�ية التي تعد من فتات الحياة 
اليومية بالقرية،كأن يرصد حركة غراب يحط على ظهر أتان مقتاتًا من جرح مزمن، فيرميه طفل 

بحجر، فيطير فيبقى معّلقًا في السماء..
ذلك هو ما يحدث في الفصل الخامس من الرواية.

لماذا يهتم الكاتب في هذا الفصل بمثل هذه الحادثة الطارئة العادية؟
الراجح أن الكاتب يتخذ من الغراب رمزا لنذر الحضارة األوربية التي أخذت تزحف على 
القرية المعزولة الكادحة السعيدة التي أخذت تستوعب تلك الحضارة وتذعن لها؛ ألن الكون 

)1( الرواية. ص22
)2( الرواية. ص28
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يتس�ع لكل ش�يء، كما يتس�ع الفضاء الرحب »لكل األجنح�ة العائمة في فراغ�ه«)1(، على حد 
تعبيره.

وإضافة إلى هذا الرمز فإن هناك مسّوغا بنيويًا يتصل برغبة الكاتب في تعليل أحداث روايته 
ف�ي هذا الفص�ل خاصة؛ ألّن فعل الغ�راب أدى إلى نف�ور الحمارة وتعديها عل�ى زرع الجارة 
السليطة اللسان، وهو ما كلف »عطية« تعويضا لتلك الجارة واالعتذار لها في الفصل السادس 

من الرواية.
ومما يستوقف القارئ في هذه الحادثة العادية أن الكاتب يستخرج منها عبرة تتعلق بطبيعة 
الكون الذي يسعى إلى التوازن واالنسجام وكأنه قطعة موسيقية مكنونة ال يسمعها إال الحكيم 
اللبيب،كم�ا أن الكات�ب يح�رص عل�ى أنس�نة الغراب فيق�رأ ما دار ف�ي ذهنه على إث�ر تهديده 

بالحجر.
إنه غيض من فيض من العتبات التي كان »مش�ري« حريصًا على تصدير فصول روايته بها، 

وتوظيفها على غرار ما رأينا.
ولع�ل الكاتب قد أفاد من الس�رديات العربية التراثية التي كان�ت ُتصّدر بمثل هذه العتبات، 

كما يطالعنا في »ألف ليلة وليلة«.
وقد جاء األداء الفني العام بس�يطًا فجًا، س�واء من حيث طغيان الس�رد أم من حيث تدخل 

الراوي المؤلف معلقًا في بعض المواقف، على نحو ما فعل في الفقرة اآلتية:
»زوجها ال يسمع لها كثيرًا، مثلما تفعل الجدة، وال يعجبه ما تفعله من عمل برغم إخالصها 
وعنائها، وتلك حالة كل جيل قديم، ال يستطيب أفعال الجيل الجديد، فيرى في أفعاله القصور، 

ويرى فيه الخلل والعيب«)2(.
فالكاتب هنا يقحم نفس�ه على س�ياق الس�رد كي يعلق على األحداث، وه�و ما يطالعنا في 
كثي�ر من فصول الرواية ومواقفه�ا، بل إن الكاتب ال يتورع أحيانًا ع�ن إقحام تعليقاته الخاصة 

حتى في الحوار الذي يدور بين شخوص الرواية، كما نرى في الفقرة اآلتية:

)1( الرواية. ص28
)2( الرواية. ص9
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»وقال الحفيد للشايب الجد، و»الجد والد«، كما يقول لسان القوم«)1(.
فق�د بتر الراوي المؤلف قول الحفيد من أجل أن يقحم نفس�ه فيذكرنا بمقولة بدهية، كهذه 

المقولة: »الجد والد«.
وم�ن مظاه�ر هشاش�ة األداء الفني في ه�ذه الرواي�ة أن الكاتب كان كثير التنكر لش�خوص 
عمل�ه؛ فهو يبخل عليهم باألس�ماء التي تميزه�م عن غيرهم، كما فعل ب�� »األحفاد« الذين لم 

يضع اسمًا ألّي واحد منهم؛ ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بالتنكيرات اآلتية:
»كانت امرأة عجوز قد غسلت يديها من ماء الحنفية«)2(.

»وقال أحد المصلين من القرية«)3(.
»وصن�دوق بواجهة من المرايا الصغيرة المدورة، به بعض الثياب الخفيفة مع اثنين أو أكثر 

مطرزة عند ابن فالن الخياط المعروف بتطريزه الجميل«)4(.
»فهو صوت فالنة السليطة اللسان«)5(.

»وكانا يجلسان قرب النافذة، وقد جمعهما إبريق الشاي، وحديث عن المحصول، ال يلبث 
أن ينتقل إلى ذكر فالن، وما يمكن أن يجني من المحصول فالن، فيذكران أن فالًنا أرضه قليلة، 

ومحصوله جد محدود، وفالنًا لعجٍز ما فيه أو في أرضه وحالله جنى اليسير«)6(.
وما من ش�ك في أن الحرص على تس�مية الش�خوص في أي عمل روائي يسهم في اإليهام 
بواقعية العالم الروائي إسهامًا كبيرًا، فضاًل عن كونه يحول دون إرباك المتلقي وإمكانية خلطه 

بين هذا وذاك.
ومع ذلك فإنَّ من اإلنصاف أن ننوه ببعض الصور العذبة التي تتخلل أسلوب الكاتب، على 
نحو ما يتراءى في وصف الضوء المنبعث من المصباح في الغرفة، أو وصف حركات ديك، أو 

وصف طريق طويل، أو وصف مالمح »حامد«، أو وصف الحريق:

)1( الرواية. ص21
)2( الرواية. ص6

)3( الرواية. ص22
)4( الرواية. ص25 - 26

)5( الرواية. ص32
)6( الرواية. ص49
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فتكتنز  يشعله،  ثم  بالجاز..  قلياًل  إال  المصباح ويمأله  قديمة زجاج  بقطعة قماش  »ينظف   -
ضوئيين  مستطيلين  يرسم  فيذهب  النافذة،  ومن  الباب  من  مشعًا  ويتسرب  بالنور،  الغرفة 

على الساحة«)1(.
- »وكان األحفاد األربعة قد فرغوا على التو من نثر حبوب الذرة أمام مالقط الدجاج، ونهروا 
أمام  أمام دجاجة ويضعه  ينهبه من  للحب سريعًا، وكان  لقطه  في  كان  فقد  مرارًا،  الديك 
أخرى، فيحرم هذه ويعطي تلك؛ يحدث صخبًا، ويحدث قرقرات متدافعة يهتز معها عرفه 

األحمر«)2(.
الصغيرة  األقدام  تزيله  التي  الحجارة  تناثرت على طرفيه  الممتد كحبل، وقد  الطريق  - »في 

والكبيرة، والحافية والمحتذية...«)3(.
- »وبعناية ينتصب أنف اإلبل في غير فظاظة، وتشتبك شعيرات قصيرة كثيرة االلتواء بغزارة 

الشاربين من الفتحتين«)4(.
- »وبلغ جميع أهالي الدار )المسطح( الذي تعلو ناره كرقاب اإلبل«)5(.

إنه�ا عينات من الصور التي رس�متها ريش�ة الكات�ب بعفوية وبراعة وعذوب�ة، ولكنها تفقد 
كثيرًا من جمالها عندما تأتي في غمرة الشوائب البنائية واألسلوبية التي أشرنا إليها منذ قليل.

* * *
وختامًا فإن العتبات في »ريح الكادي« تشكل حضوًرا قوًيا، وعلى الرغم من طولها وكونها 
نافل�ة ف�ي بعض الفصول، فإنه�ا تظل موظفة في بناء الرواية، على هشاش�ة ذل�ك البناء؛ طالما 
أنه�ا تلخص أح�داث الفصول ومضامينها، على نح�و ما يطالعنا في التراث الس�ردي العربي، 
وتمنح الكاتب الراوي فرصة إضافية للتعليق واستخالص العبر، وكأنه يشك في قدرة المتلقي 
على اس�تخالصها بمفرده، على الرغم من ش�فافية رؤاه ومباشرتها، وهو ما يؤكد ضحالة ثقافة 

الكاتب النقدية المعاصرة.

)1( الرواية. ص7
)2( الرواية. ص7

)3( الرواية. ص29
)4( الرواية. ص46
)5( الرواية. ص52
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 هاجس الحرية في ثالثية 
 »أطياف األزقة المهجورة« 

لـ »تركي الحمد«

يع�د الكاتب الس�عودي »تركي الحمد« في طليعة الكّتاب الذين يس�همون في إثراء الرواية 
في منطقة الخليج العربي وتأصيلها، فتغدو في أيديهم قندياًل يضئ شعاب الهموم والهواجس 
االجتماعي�ة والفكرية بج�رأة متميزة، ما تفتأ تثير جداًل ولغطًا في أوس�اط النقاد والمثقفين في 

سائر أرجاء الوطن العربي.
وال ري�ب ف�ي أن هاجس الحرية يأتي في مقدمة الهواجس التي ُش�غل بها تركي الحمد في 
أعمال�ه الروائي�ة، وخاصة في ثالثيته الموس�ومة ب� »أطي�اف األزقة المهجورة«، وال س�يما أنه 
يق�ارب هذا الهاجس في جانب�ه الواقعي الظاهراتي وفي جانبه العقائدي المتيافيزيقي على حد 

سواء، ولكن بمنهج الفنان المبدع، البمنهج الباحث أو المفكر األكاديمي بداهًة.
ومن هنا يطرح القارئ المتأمل في هذا العمل الروائي كثيرًا من األسئلة من مثل:

� ما المظاهر الواقعية السياسية واالجتماعية لهاجس الحرية في هذه الرواية؟
� وما المظاهر العقائدية المتيافيزيقية لهذا الهاجس؟

� وما مدى أصالة رؤى الكاتب المتصلة بهاجس الحرية؟ وما قيمة تلك الرؤى؟
 � وما اإلجراءات الجمالية التي اتخذها الكاتب في التعامل مع هاجس الحرية؟

ولعل هذه األس�ئلة المطروحة تعد مسّوغًا كافيًا إلنجاز هذا البحث الذي لم يطرق من قبل 
في حدود علمي.

تتألف رواية »أطياف األزقة المهجورة« للكاتب السعودي »تركي الحمد« من ثالثة أجزاء، 
وهي على التوالي: »العدامة«، و»الشميس�ي«، و»الكراديب«، وهي من الرويات التي تؤس�س 
لف�ن الرواي�ة في الخليج العربي أو تؤصلها بش�كل فع�ال بتعبير أكثر دقة، وذل�ك على نحو ما 
ن�رى في أعم�ال روائية عربية أخ�رى، مثل ثالثية نجي�ب محفوظ: ]»بي�ن القصرين«، و»قصر 
الش�وق«، و»الس�كرية«[؛ وخماس�ية عبدالرحم�ن منيف: ]»التي�ه«، و»األخدود«، و»تقاس�يم 
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اللي�ل والنه�ار«، و»المنبت«، و»بادي�ة الظلمات«[؛ وثالثي�ة محمد ديب: ]»الن�ول«، و»الدار 
الكبيرة«، و»الحريق«[؛ وثنائية علي أبو الريش: ]»مجبل بن شهوان«[؛ وثالثية عبدالله خليفة: 
]»الينابيع«[، وغيرها من المطوالت الروائية العربية التي تس�هم إس�هامًا كبيرًا في تأصيل الفن 

الروائي في األدب العربي المعاصر.
وعل�ى الرغ�م من كون ه�ذه الرواية تنتمي إلى ما يمكن أن يس�مى »أدب الس�جون« الذي 
ب�دأه عبدالرحمن منيف في أدب الخليج بروايته »ش�رق المتوس�ط« التي أع�اد صياغتها الفنية 
والفكري�ة ف�ي رواية »اآلن هنا« الحق�ًا، فإن تركي الحم�د في ثالثيته ُيعن�ى بهاجس أعمق من 
الهاجس الذي ش�غل به عبدالرحمن منيف ف�ي روايتيه المذكورتين، وهو هاجس الحرية؛ فإذا 
كان عبدالرحمن منيف قد عني بهاجس الحرية السياس�ية، فإن تركي الحمد قد عني بإش�كالية 
الحري�ة سياس�يًا واجتماعي�ًا وميتافيزيقيًا، كما س�نرى، وهو م�ا يضفي على عمل�ه طابعًا فكريا 

عميقًا.
ملخ�ص هذه الثالثية أن »هش�ام إبراهي�م العابر« الطالب الذي ينتمي إل�ى عائلة من الطبقة 
الوس�طى، يري�د أن يؤكد ذاته من خالل ممارس�ة أعمال سياس�ية؛ وقراءة الكت�ب »المحرمة«؛ 
ومغامرات عاطفية؛ وتجارب حياتية وفكرية، فيس�تجيب إلغراءات زميله »منصور عبدالغني« 
ال�ذي يدعوه إلى االنخراط في تنظيم حزبي محظور »يس�عى إلى مقاوم�ة الظلم وإقامة العدل 
والحري�ة«)1(، لكن�ه ما يلبث أن يكتش�ف دكتاتوري�ة القائمين على ذلك التنظيم واس�تخفافهم 
بالحريات اإلنسانية، فيحاول أن يهجر ذلك التنظيم، لكنه يخشى من متابعات أولئك »الرفاق« 

الذين كانوا يراقبونه باستمرار.
يلتح�ق »هش�ام« ب�� »جامعة الري�اض« كي ي�درس االقتص�اد والسياس�ة، وين�زل في بيت 
خاله مؤقتًا ريثما يس�تأجر ش�قة باالش�تراك مع بعض زمالئه من الطالب، ويدخل في سلس�لة 
م�ن التج�ارب العاطفية والممارس�ات التي تتناقض تمام�ًا مع القيم التي كان قد تش�بع بها في 

»الدمام« أو»القصيم«.
وفي هذه األثناء تس�تطيع الشرطة أن تهتدي إلى ذلك التنظيم الحزبي المحظور وتشرع في 
اصطياد مناضليه واحدًا واحدًا، وهو ما يبث الرعب في قلب »هشام« وصديق طفولته »عدنان« 

)1( تركي الحمد: العدامة. دار الساقي. الطبعة الثالثة. بيروت 2000. ص 24.
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الذي كان مناضاًل في التنظيم.
ويفاج�أ »هش�ام« بوال�ده يزوره ف�ي الرياض ك�ي يقنعه بضرورة الس�فر إلى »بي�روت« بعد 
انكش�اف أمر التنظيم الس�ري ومالحقته، فيحزم أمتعته ويتجه إلى المطار كي يس�افر إلى لبنان 
آماًل أن يواصل دراسته هناك، ولكن الشرطة تقبض عليه وتنقله إلى سجن »الكراديب« بجدة، 
حيث يعذب ويقضي س�نوات بين المجرمين والس�جناء السياس�يين، وال يطلق سراحه إال بعد 
أن يعترف بانتمائه إلى ذلك التنظيم، ويوقع وثيقة التوبة وهو يحس باالنكسار والهزيمة والذل 

والخيانة)1(.
وعندما يخرج »هش�ام« من الس�جن يجد أن كل شيء قد تغير في مدينته وفي الرياض؛ فقد 
تط�ورت الحياة العمراني�ة واالجتماعية تطورًا كبيرًا، وتبددت أحالم�ه وفقد أصدقاءه وأصبح 

يحس باالغتراب و»الوحدة الباردة«)2(.
تل�ك هي أح�داث ثالثية »أطياف األزق�ة المهجورة« لترك�ي الحمد باختصار ش�ديد، فما 

الهواجس الفكرية التي تعبر عنها هذه الثالثية؟
لع�ل أبرز هاج�س تعبر عنه هذه الرواي�ة � كما ألمحنا منذ قليل � ه�و هاجس الحرية، وهو 
الهاج�س ال�ذي يتجلى لنا ف�ي المظه�ر السياس�ي؛ والمظهر االجتماع�ي؛ والمظه�ر الديني؛ 
والمظهر الميتافيزيقي، وهي المظاهر التي سنقف عندها بشيء من التفصيل في الفقرات اآلتية 

من هذه الدراسة.

أ - المظهر السياسي لهاجس الحرية:
يت�راءى لنا هاجس الحرية السياس�ية في هذه الثالثية في العمل الحزبي الذي كان يمارس�ه 
»هشام العابر« على مضض، كما يتراءى لنا في تلك المناقشات السياسية التي كانت تدور بين 

السجناء أو طالب الثانوية وطالب الجامعة المختلفي االتجاهات والمشارب.
كان »هش�ام العاب�ر« في الحقيقة متذبذبًا، يمتلك رؤية سياس�ية جلي�ة ذات هدف ومنهجية 
محددي�ن، وذلك عل�ى الرغم من انتمائه إلى تنظيم حزبي قومي اش�تراكي، ولذلك نراه يضيق 
ذرع�ًا برف�اق التنظي�م، س�واء أكان ضيق�ه بس�بب التصرف�ات الدكتاتوري�ة التي كان يمارس�ها 

)1( يرجع إلى »الكراديب« لتركي الحمد. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 1999. ص 176 وما بعدها.
)2( المصدر ذاته. ص 287.
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المس�ؤولون م�ن رفاق�ه في التنظيم، أم بس�بب خوفه الش�ديد من افتضاح س�ره لدى الس�لطة، 
وهو ما يفس�ر رغبته في االنفصال من الحزب)1(، وارتياحه النحالله في نهاية الجزء األول من 
الرواية، مفكرًا في العودة إلى أهله وأصدقائه وبنت الجيران التي كان متعلقًا بها، »فقد كان غير 
مصدق أن كل ش�يء قد انتهى، وانتهت معه تلك المتاهة التي يعيش�ها. س�يعود اآلن إلى عالمه 

الحقيقي الذي تركه ألكثر من سنتين ونصف، سيعود إلى كتبه وأبيه وشلته ونورة«)2(.
ولكن الش�يء ال�ذي كان يريده »هش�ام العابر« بق�وة ووضوح وتميز هو حري�ة التنظيمات 
السياس�ية وح�ق التعبير عن آرائه السياس�ية، س�واء أكان ذلك ف�ي أجهزة الدول�ة أم في أجهزة 
الح�زب، ولكن�ه ظل يبحث عن تلك الحرية دون ج�دوى؛ فالحزب الذي انتمى إليه طمعًا في 
تحقي�ق الحرية السياس�ية أصبح هو ذاته أداة لممارس�ة القمع ومص�ادرة الحرية، ولذلك نرى 
»هشام العابر« يعبر لزمالئه عن يأسه عندما يكتشف أن الحرية التي كان يبحث عنها ما هي إال 

وهم وسراب:
»أخبرهم أنه أصبح يكره هذا التنظيم الذي ال يختلف عن أية حكومة وأجهزتها، الحكومة 

التي يقولون إنهم يناضلون ضدها، أخبرهم أنه ضاق ذرعًا بحكاية »نفذ ثم ناقش«)3(.
كذلك عبر »هشام العابر« عن موقفه لزميليه »مرزوق« و»زكي«.

وفي »الكراديب« يتجذر اليأس في أعماق »هشام العابر« عندما يحتك بالسجناء السياسيين 
الذي�ن يمكن أن ُيعّذبوا وُيعدموا لزلة لس�ان، وهو ما يعبر عن�ه الكاتب من خالل الحوار الذي 
يدور بين بعض الس�جناء السياس�يين الذين اعتقلوا وأصبحوا معرضين لإلعدام بس�بب وشاية 
أو»لكلمة طائشة«)4( قيلت في مجلس أنس، ويمكن وجود أدلة على إدانة معينة ودون محاكمة 
على نحو ما حدث لبعض السجناء اليمنيين الذين أودعوا السجن وظلوا معلقين ثالث سنوات 

في »الدور األرضي«)5( من »الكراديب«.

)1( تركي الحمد: العدامة. ص 180.
)2( المصدر ذاته. ص 242.
)3( المصدر ذاته. ص 216.

)4( تركي الحمد: الكراديب. ص 190.
)5( المصدر ذاته. ص 35.
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ب - المظهر االجتماعي لهاجس الحرية:
يت�راءى لنا ه�ذا الهاجس من خالل الضغط العائلي والضغط االجتماعي على بطل الثالثية 
»هش�ام العاب�ر« الذي كان يعاني من المراقبة الصارمة لوالدي�ه؛ فأمه كانت تراقب حركاته بدقة 
متناهية،وتعاتب�ه بصرام�ة عندم�ا يتجاوز تعليماته�ا، وأبوه يكاد يكون ص�ورة طبق األصل عن 
»أحمد عبدالجواد«  في ثالثية نجيب محفوظ، ولعل الش�يء الوحيد الذي يجعله يختلف عن 

»عبدالجواد« هو ورعه وطيبته.
يضيق »هش�ام العابر« ذرعًا بتل�ك التعليمات والقيم المثالية التي كان�ت والدته تزرعها في 
نفس�ه، ولذل�ك نراه يجنح س�رًا دون عل�م والديه إلى التمرد وكس�ر جميع القي�ود التي تكبله، 
فيحط�م »تمث�ال أمه« على حد تعبي�ره، وذلك بانضمام�ه إلى حزب محظور، ث�م انخراطه في 
سلس�لة من الموبقات عندما س�افر إلى »الري�اض« كي يدرس االقتصاد والسياس�ة مبتعدًا عن 
س�لطة والدي�ه؛ فف�ي »الرياض دخن أول س�يجارة، وش�رب أول قطرة خمرة ف�ي حياته، وفي 
الري�اض ع�رف طعم المرأة بعيدًا عن تلك الرومانس�يات التي كانت تؤط�ر عالقته بنورة، وفي 
الرياض تعلم كيف يغازل النس�اء في سوق سويقة وشارع الثميري وشارع الوزير.. تعلم كيف 
يبح�ث ع�ن بائعات الل�ذة المحرمة الرخيص�ات في أزقة الشميس�ي وحواري الدي�رة، وتعلم 

األوقات المناسبة لعمل ذلك«)1(.
وهكذا يكتس�ب »هش�ام العابر« خبرات وتجارب جديدة، بعد أن كان يبدو لزمالئه »األقل 

تجربة، أو هو عديم التجربة على اإلطالق«)2(.
لم يكن »هشام العابر« مدفوعًا إلى ممارسة هذه التجارب المحرمة اجتماعيًا ودينيًا غريزيًا 
بق�در م�ا كان مدفوع�ًا إليها رغبة في االس�تقالل ع�ن وصاية والدي�ه التي كان يح�س بوطأتها 
وتشرنقها حوله، ورغبة في اكتساب خبرات حياتية يعتقد بأنها سوف تخرجه من زمرة األطفال 
والمراهقين الس�ذج وتدخله في زمرة الرجال؛ ولذلك نراه يعتز بانتمائه إلى التنظيم السياس�ي 
المحظور وهو لم يتجاوز العشرين من عمره، على الرغم من اإلحباطات التي ولدتها في نفسه 

تصرفات »الرفاق« في ذلك التنظيم.
وإذا كان تركي الحمد ال يدفع »هشام العابر« إلى التعبير عن غبطته واعتزازه بخوض غمار 

)1( تركي الحمد: العدامة. ص 171.
)2( المصدر نفسه. ص 168.
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ه�ذه المغامرة السياس�ية الخطي�رة فإنه يعبر عن ذلك تلميحًا بأس�لوب غير مباش�ر، وذلك من 
خالل ذلك الموقف الذي يستقبل فيه »عبدالله الزعفراني« »هشامًا« ويأويه في بيته حتى يبعده 

عن أعين الشرطة التي كانت تبحث عنه..
يوازن »عبدالله الزعفراني«  � وهو صديق لوالد »هش�ام« � بين »هش�ام« وبين ابنه »صالح« 

الغر المائع الذي يفتقر إلى الشجاعة الكافية التي تجعله يقدم على مغامرة كمغامرة »هشام«.
»أطفأ أبو صالح سيجارته في المنفضة القريبة، ونظر إلى هشام قائاًل: »ماذا فعلت بنفسك يا 
بني؟.. بل ماذا فعلت بوالديك، إن الحكومة ال ترحم في مثل هذه األشياء مهما بدت بسيطة..«، 
ثم وهو يضحك: »كله إال ) …( أبوك ال تلعب به..«، وصب لنفس�ه بيالة ش�اي أخرى، شربها 
بسرعة، ثم التفت إلى هشام بكليته وهو يقول بحماس: »بس تبي الصراحة.. عفارم عليك. عز 
الله إنك رجل«، ثم وهو يعود إلى اس�ترضائه: ليت صالح يكون رجال، حتى لوحبس..«، وما 
إن أنه�ى جملت�ه، حتى ظهر صالح عند الباب، بش�عر مبلول، وث�وب أبيض فضفاض، ورائحة 
عطر الليمون تفوح منه، نظر إليه أبوه وقاّل بس�خرية: »ذكرنا القط جا ينّط..«، وبانت عالمات 

اإلحباط واألسى على وجه صالح، إال أنه لم يقل شيئًا، واتخذ له مجلسًا بجانب هشام«)1(.
إن ه�ذا الموق�ف � كم�ا يب�دو بوضوح � يفص�ح أكثر من أي كالم يمكن أن يس�وغ س�لوك 
»هش�ام العاب�ر« ويعبر عن اعت�داده بمغامرت�ه التي صنعت منه رج�اًل مهمًا يختل�ف تمامًا عن 
تربي�ه »صال�ح« المس�ترطئ، كم�ا أن هذا الموق�ف يعبر كذلك ع�ن رأي »ترك�ي الحمد« ذاته 
واحتفال�ه الخف�ي بالتجربة، وهو م�ا يتراءى لنا في حرص�ه الواعي على تنمية ه�ذا »االعتزاز« 
في بناء ش�خصية »هش�ام العابر« على امتداد الثالثية، حتى يغدو هدفًا في حد ذاته، بل إنه يغدو 
فلسفة في الحياة بالنسبة إلى »هشام العابر« الذي كان في بداية الطريق يحس بشيء من تبكيت 
الضمير والندم الممض جراء خروجه على النهج الذي رسمه له أبواه، ولكنه ما لبث أن استمرأ 

تمرده وانحرافه. 
وهذا التحول في ش�خصية »هش�ام العابر« يجعله الكاتب ش�اماًل لعالم البلدة الصغيرة في 
مقاب�ل عالم المدينة الكبيرة، وإذا كانت »العدامة« � وهو اس�م الحي الش�عبي الذي ترعرع فيه 
بالدمام � ترمز إلى البراءة والبساطة والصفاء، فإن »الشميسي« � وهو حي بالرياض كان يسكن 

)1( تركي الحمد: الشميسي. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 1998. ص 72.
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فيه بطل الثالثية � يعد رمزًا للعالم الجديد المناقض.
ومن براعة الكاتب في هذه الثالثية أنه اتخذ من المكان أداة لإليحاء بموقف »هشام العابر« 
من العاملين المتناقضين � عالم »العدامة« وعالم »الشميس�ي« � معبرًا عن تطور موقفه من قيم 

ذينك العالمين.
إن »هش�ام العابر« يحن إلى عالم »العدامة«، ولكنه يكتش�ف زيف ذلك الحنين عندما يعود 
إلي�ه في اإلج�ازة الجامعية ويقابل أصدقاء طفولته الذين انفص�ل عنهم روحًا وفكرًا وأصبحوا 

يبعثون السأم في نفسه.
»أه�ذا هو م�ا كان يحن إليه وه�و في الرياض طوال تلك الش�هور؟ لق�د كان قضاء الوقت 
م�ع الش�لة ألذ ش�يء في الوجود، فما بال�ه اليوم يش�عر بالملل وهو ال يكاد يكمل عش�ر دقائق 
معهم؟ إنه يش�عر بس�كون قاتل وسط هذه الش�لة التي بدت غريبة عليه، أهذا هو»عالم البراءة« 
ال�ذي أحس بالذنب حين دمر تماثيله واخترق أغش�ية عذريته؟ وأخذ يجيل النظر في أصحابه 
وهم يحتس�ون الش�اي ويضحكون، وحس�دهم على ما هم فيه من دعة وبراءة، ولكنه لم يكن 
يري�د أن يع�ود إلى عالمهم من جديد.. بل لم يكن قادرًا على ذلك حتى ولو أراد. لقد اكتش�ف 
عوال�م جدي�دة من اإلثارة والخوف والقلق واللذة معًا، لن يكون من الس�هل معها أن يس�تطيع 
العودة إلى عالم البراءة الذي ال زال يعيش فيه أصحابه. قد تكون هذه العوالم خبيثة وغير طيبة 
بمقاييس أمه، ومقاييس عالم البراءة الذي تعيش فيه الش�لة، ولكنها أصبحت جزءًا من عالمه، 
ال يس�تطيع العيش بدونه، وإال كانت الحياة خالية من الطعم واللون والرائحة. إنهم لم يذوقوا 
المرأة، ولم َيُدْر برؤوس�هم الش�راب، ول�م يعانوا قلق المغامرة والخوف م�ن المجهول، فهل 
يعي�ش الحي�اة من لم يمر بهذا النفق م�ن اللذة والتوتر؟ قد يكون كل ذل�ك خطأ، ولكن ما لذة 

الحياة دون أخطاء؟ الخطأ يعني التجربة، والتجربة تعني حرية االختيار«)1(.
إنن�ا نفض�ل أن ننق�ل هذه الفقرة � على طوله�ا � كي نقف على مدى أهمية التجربة بالنس�بة 
إل�ى »هش�ام العابر« الذي لم يعد يثمنها بالمعايير األخالقية وإنم�ا أصبح يثمنها بمعايير عملية 
ومعرفية وس�يكولوجية ذاتية، وكأن الس�لوك األخالقي بالنسبة إليه يس�تمد قيمته من الذات ال 
من الموضوع، أو يستمد قيمته من التجربة العملية الواقعية ال من المثال، وهو ما يجسد تطورًا 

)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 217.
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كبيرًا في رؤى »هشام العابر« المثقف الذي كان مولعًا بقراءة الكتب الممنوعة بعيدًا عن عيون 
والديه ومدرسيه)1(.

وفي »الكراديب« يعمق »هش�ام العابر« اعتداده بالتجربة، فهو في الس�جن يعاني مرارة هذه 
التجرب�ة، فيتخذ منها س�بياًل إلى اللذة والجم�ال، وهنا يصطدم باالخت�الل المنطقي في رؤيته 
الفكرية؛ إذ كيف يكون الضالل طريقًا إلى الهداية؟ و»كيف يمكن للقبح أن يكون جمياًل؟«)2(

ولكن�ه م�ا يلبث أن يلتمس تس�ويغًا لهذا التناقض، س�واء ف�ي التاريخ أم ف�ي طبيعة الذات 
البش�رية؛ فيكتش�ف أن »كل تاريخ العالم هو تاريخ ألم، من أجل الجمال، ومن أجل اللذة كما 
يوع�دون.. أمريكا قامت على أش�الء هنودها، ورأس�مالية إنكلترا قامت على أش�الء عمالها، 

واشتراكية روسيا قامت على سخرة معسكراتها«)3(.
وفضاًل عن ذلك فإن هذه المفارقة تجد حلها في الذات الفردية.

ولعل اعتداد »هشام العابر« بالتجربة ليس مسّوغًا بالميول الحسية والنزوات المدنسة بقدر 
ما هو مس�وغ بالتوق إلى الحرية؛ ألن التجربة بهذا المفهوم � مفهوم هش�ام العابر� تذيب جليد 
األنماط الس�لوكية والقيم المسبقة التي تطوق اإلنس�ان وتقيده وتضعه وجهًا لوجه أمام الفعل 

الحر الذي يصدر عن الذات الفردية الواعية)4(.
ويبدو أن تركي الحمد يلتقط خيط هذه الفكرة من الفلسفة الوجودية التي تدعو إلى تحرير 

الفعل اإلنساني من القيم المسبقة، وترفع شعار »الوجود يسبق الماهية«)5(.
وم�ن مظاه�ر الضغ�ط االجتماعي ال�ذي يقيد حرية الف�رد ف�ي الثالثية ما كان يت�راءى من 
خالل موقف الجيران من الطالب العزاب؛ ف� »هش�ام العابر« وصديقه »عبدالمحسن« اللذين 
يستأجران شقة في حي من أحياء »الرياض« يعانيان من عداء الجيران الذين كانوا ينظرون إلى 
الع�زاب بوصفهم مدانين مس�بقًا إلى أن تثب�ت برءاتهم، ولذلك نرى أح�د الجيران يقترب من 
»هش�ام« و»عبدالمحسن« بينما كانا منش�غلين بنقل حقائبهما إلى الشقة التي لم يعثرا عليها إال 

)1( المصدر ذاته. ص 132.
)2( تركي الحمد: الكراديب. ص 111.

)3( المصدر ذاته. ص 111.
)4( المصدر ذاته. ص111.

الطبعة  يرجع إلى كتاب »الوجود والعدم« لجان بول ساتر. ترجمة عبدالرحمن بدوي. منشورات دار اآلداب.   )5(
األولى. بيروت 1966.
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بش�ق األنف�س، ويأخذ في تحذيرهما بح�دة دون أن يلقي تحية: »يجب أن تعلموا أن الس�كان 
هن�ا م�ن العائالت.. أرجو أال نرى منك�م إال كل خير، وال نس�مع إال كل طيب، وقد أعذر من 

أنذر«)1(.
وقبل هذا الموقف يعبر »هش�ام« عن إحساس�ه بالضغط االجتماعي بمقولة »س�ارتر« التي 

مؤداها أن »الناس هم العذاب«)2( أو الجحيم.
وليس من ش�ك في أن موقف »هش�ام العابر« م�ن اآلخرين نابع من رغبت�ه في التمرد على 

القيم االجتماعية التي تحّد من حريته.

ج - المظهر الديني لهاجس الحرية:
يتراءى لنا هذا المظهر خاصة في س�لوك خال »هشام العابر« وأبنائه، كما يتجلى في سلوك 

»هشام« ذاته، وفي سلوك »عدنان« وبعض السجناء السياسيين في »الكراديب«.
إن خ�ال »هش�ام« التق�ي ال�ورع يعامل أبناءه بش�دة، ويح�رص دوم�ًا على إيقاظه�م فجرًا 
ألداء فريض�ة الص�الة، ولكنهم لم يفيدوا من حرصه ش�يئًا؛ فقد كانوا يتظاه�رون بالنهوض ثم 
يعودون إلى النوم عندما يتأكدون من خروجه، خالفًا لهشام الذي كان يتوب أحيانًا توبًة تلقائية 
فيس�تيقظ عندما ينس�اب »صوت المؤذن عذب�ًا داعيًا إلى صالة الفجر«)3(، ويؤم المس�جد كي 

يصلي »بإحساس عميق«)4(.
وما يقال في س�لوك خال هش�ام يقال كذلك في س�لوك »عدنان« الذي اتخذ قرارًا بالتخلي 
عن التنظيم الحزبي وأصبح متش�ددًا في التشبث بقشور العقيدة أكثر من تشبثه بجوهرها، وهو 
ما يقال كذلك في س�لوك بعض مس�اجين »الكراديب« الذين يريدون أن يحرموا كل شيء، بما 

في ذلك لعبة »الشطرنج«)5(.
وال�ذي يمكن أن ُيس�تخلص من مثل ه�ذه المواقف في ثالثية »أطي�اف األزقة المهجورة« 
يتصل بال ريب بفكرة التجربة التي بسطنا القول فيها في الفقرات السابقة؛ فالطريق إلى اإليمان 

)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 151-150.
)2( المصدر نفسه. ص 67.

)3( تركي الحمد: الشميسي. ص 48.
)4( الصفحة بنفسها. 

)5( تركي الحمد: الكراديب. ص 40.
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� كما ترس�مه هذه الثالثية � ال يرّصع إال بالفعل الحر الذي ينبع من الذات الفردية وال يفرض 
قسرًا، والتشدد المبالغ فيه قد يؤدي إلى نتيجة مناقضة للنتيجة المستهدفة.

د - المظهر المتيافيزيقي لهاجس الحرية:
إذا كان هاج�س الحري�ة السياس�ية أو االجتماعي�ة أو الديني�ة يمثل فلس�فة الحي�اة الواقعية 
المعيشة التي تعد معيارًا أساسًا لقياس مدى سيادة اإلنسان وحجم كرامته واستقالليته وقدرته 
عل�ى »العم�ل والفك�ر والحكم الح�ر«)1(، وهو ما رأيناه ف�ي الصفحات الس�ابقة، فإن هاجس 
الحري�ة الميتافيزيقي�ة يمثل القضايا الماورائية التي تتصل بمس�تقبل اإلنس�ان وإرادته، وحدود 
حري�ة الكائ�ن البش�ري المحكوم بالض�رورة والحتمي�ة، أخالقيًا وفلس�فيًا وتاريخي�ًا، وهو ما 

سنقف عنده قلياًل في الفقرات اآلتية من هذه الدراسة.
وقد طرحت إش�كالية الحرية بالمفهوم الميتافيزيقي في هذه الثالثية من خالل ش�خصيات 
روائي�ة تمث�ل مواق�ف متباني�ة يمكن إجماله�ا في الموق�ف الماركس�ي والموق�ف الوجودي 

والموقف الديني.
1 - الموقف الماركسي، ويمثله في الثالثية السجين »عارف« اليساري الذي ينظر إلى الكون 

والحياة نظرة مادية، ويؤمن بإمكانية الحرية وقدرة اإلنسان على أن يكون حرًا من خالل 
معرفة طبيعة الضرورة أو طبيعة الحتمية؛ »فالتحرر من جاذبية األرض � على حد تعبيره � 

ال يكون إال بمعرفة قوانين الجاذبية، ومن ثم السيطرة عليها«)2(.
ويعتقد »عارف« بأن اإلنس�ان يس�تطيع أن ينتص�ر على الحتمية في نهاي�ة المطاف ولو عن 

طريق االنتحار الذي يعد في نظره انتصارًا على كافة أشكال السلطة الفيزيقية والميتافيزيقية.
»االنتح�ار ي�ا صاحبي هو قمة الحرية.. في االنتحار أنت تمارس حريتك كاملة حين تختار 
بي�ن الوج�ود والعدم، وتفضل أحدهم�ا دون أن ُيختار لك.. في االنتح�ار أنت تقهر الظروف، 
َدف، وتنتصر على كل ما هو ليس أنت. االنتحار هو الحرية المطلقة، واالس�تقالل  وتهزم الصُّ

التام، لذلك ال أحد يطيقه«)3(.
 .1995 )1( الدكتور خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات الفلسفية. دار الفكر اللبناني. الطبعة األولى. بيروت 

ص 65.
)2( تركي الحمد: الكراديب. ص 52.

)3( المصدر نفسه. ص 77.
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هكذا كان »عارف« يخاطب »هشام« في السجن مدافعًا عن رأيه في حماسة واندفاع جاد.
2 - الموقف الوجودي، ويمثله في الثالثية »هشام العابر« الذي يفتن بوهم الحرية منذ نعومة 

أظفاره فيتمرد على السلطة األبوية والسلطة االجتماعية والسلطة الروحية، ولكنه يكتشف 
الميتافيزيقي، ومن هنا  بالمفهوم  زيف نضاله وعبثّيته عندما يصطدم بجدران »الالمعنى« 

يهتز إيمانه وينزلق إلى هوة الضياع واإلحساس الممض بعبث الحياة وال جدواها.
يحاول »هش�ام العابر« � على طريقة الوجوديين � أن يدرك معنى الوجود وأس�راره جميعًا، 

ولكنه يعجز ويتقهقر مندحرًا معبرًا عن يأسه وإحباطه، الئذًا باإلله:
»إلهي امنحني المعنى أو احرمني الوجود؛ فالوجود هو الجحيم بغير معنى، وال معنى بغير 
حرارة إيمان. مجرد نقطة إيمان.. كلما نظرت إلى القمر في ليلة صيف صافية، أو إلى الشمس 
في يوم شتاء حزين، أو إلى أوراق الشجر تداعبها نسمات نيسان، أو تتالعب بها رياح تشرين، 
أو رأيت نملة تس�عى منذ األزل وإلى األبد، أدركت المعنى، وشاعت في النفس حرارة غريبة، 
ولكن كل المعنى، وكل الحرارة تضيع عندما أسمع صراخ طفل جائع، أو أرى ذبابة تتبرز على 
أن�ف عجوز هرم.. لم�اذا يصرخ، ولماذا يهرم إذا كان الذباب ه�و المصير؟ أين المعنى، وهل 
هناك معنى، إن لم يكن المعنى مجرد اس�م س�ميناه لما نريد وهو غير موجود؟.. رباه.. أعطني 

لحظة صفاء يتجلى فيها كل شيء، وخذ كل شيء«)1(.
كذل�ك كان »هش�ام العاب�ر« يحت�رق بن�ار البحث ع�ن المعنى، عل�ى غرار م�ا كان يحترق 

»فاوست«، و»ميرسو« و »كيركجارد«، و »إيفان كارمازوف«.
إال أن هش�امًا ف�ي األخي�ر يح�اول أن يخرج من دوامة العب�ث التي ألقى بنفس�ه في أتونها، 

فيتجاهل األسئلة التي كانت تؤرقه ويلتمس تسويغًا للحياة على غرار ما فعلته فلسفة ساتر: 
»ق�د يكون ما يس�ّير الدنيا ه�و القدر، أو العبث، أو الحتم، أو الصي�رورة.. ال ندري، وليس 
من الضروري أن ندري. المهم ليس في السؤال عما أو عمن يسير الحياة، ولكن المهم هو أن 

نحياها، وأن نثريها، وأن ال نغادرها قبل ترك بصماتنا فيها«)2(.
وبهذا يرفع »هش�ام« الراية البيضاء ويس�لم بوجود قيود تحّد من حرية اإلنسان، ولكن تلك 

)1( تركي الحمد: الكراديب. ص 204-203.
)2( المصدر نفسه. ص 274.
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القيود ال تحول دون ممارسة الحياة والتأثير فيها بشكل فعال يوسع دائرة تلك الحرية.
التنظيم  الذي هجر  القديم  الثالثية »عدنان« صديق »هشام«  الديني، ويمثله في  الموقف   �  3
في  و»معالم  تيمية«،  ابن  »فتاوي  مثل:  من  الدينية،  الكتب  قراءة  على  وانكب  السياسي 
و»فتح  العلم«،  عصر  في  يتجلى  و»الله  اإليمان«،  إلى  الشك  من  و»رحلتي  الطريق«، 
الباري«، و»إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان«، و»إحياء علوم الدين«، و»مدارج السالكين« 
و»المستقبل لهذا الدين«)1(، آسفًا على السنوات التي قضاها في قراءة كتب السياسة وكتب 

»الجدل العقيم«)2(.
لق�د أصبح »عدن�ان« يمقت تلك الكتب التي كانت تبث البلبلة في فكره، واألرق في عينه، 
فاس�تبدلها بهذه الكتب الدينية التي بثت الطمأنينة والس�كينة في نفس�ه، ورس�خت اإليمان في 

قلبه.
ويحاول »عدنان« أن يهدي صديقه القديم »هشامًا« ويثنيه عن غيه فيهديه كتاب »المنقذ من 
الضالل« ألبي حامد الغزالي، فيعجب به »هشام« إعجابًا كبيرًا بوصفه كتابًا »مثيرًا لألفكار«)3(، 
ولكن�ه يرف�ض خاتمة ذلك الكتاب، منتقدًا »جبريتها المحضة«)4( لكونها تؤكد »أن اإليمان في 

النهاية ليس إال نورًا يلقيه الله في القلب، وال عالقة للعقل أو اإلرادة بذلك«)5(.
ولذلك فإن إشكالية الحرية ليست مطروحة بالنسبة إلى »عدنان« الذي يرتع في نعمة اليقين 

نائيًا بنفسه عن ضروب السجال البيزنطي.
وإذا أردن�ا أن نثم�ن ال�رؤى الفكرية التي طرحها ترك�ي الحمد في هذه الثالثي�ة، فإننا نجد 
ش�يئًا م�ن المبالغة في االعت�داد بالتجربة؛ فإذا كانت التجربة مصدرًا مهم�ًا من مصادر المعرفة 
البش�رية أو الخبرة الذاتية، فإنه ليس من المنطقي أن نقفز على تالل التجارب اإلنس�انية العامة 
أو القومية الخاصة التي تش�كل معينًا ال ينضب للحكمة الخالدة التي يمكن أن تس�تثمر في كل 
زمان ومكان، وهو ما يوفر جهودًا شاقة على الشعوب واألمم، ولو افترضنا أن كل فرد يرفض 

)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 64.
)2( المصدر نفسه.الصفحة نفسها. 

)3( تركي الحمد: الشميسي. ص 66
)4( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)5( الصفحة نفسه. الصفحة نفسها.
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تج�ارب اآلخرين ويصدر عن تجاربه وخبراته الخاصة الختل�ت المعادلة التي تحكم العالقة 
بين األفراد والجماعات، ولظل اإلنسان يتخبط ويبدد جهوده على نحو ما كان يفعل »سيزيف« 

في األساطير اإلغريقية.
والظاه�ر أن »ترك�ي الحم�د« ق�د مت�ح م�ن الفكر الوج�ودي أش�ياء كثي�رة، بدءًا م�ن فكر 
»كيركج�ارد S.Kirekegard« حتى فكر »س�ارتر J.P.Sartre« وفك�ر »كامي A. Camus« وأن 
ه�ذا الفكر س�لبه حرية النظر إلى الحياة بعيون�ه التلقائية، ومن هنا كان يغض الطرف عن أهمية 

الرصيد التاريخي الموضوعي للخبرات والقيم البشرية أو القومية.
ولك�ن هذا القصور ف�ي الرؤية الفكرية ال ينقص من قيمة ثالثية »أطياف األزقة المهجورة« 
بطبيع�ة الحال،وال س�يما أنه ال يش�ترط أبدًا ف�ي الكاتب الروائ�ي أن يكون فيلس�وفًا أو مفكرًا 

حريصًا على تقديم نسق فلسفي أو فكري أصيل ومتماسك.
* * *

هذا عن قيمة الرؤى الفكرية في »أطياف األزقة المهجورة«، أما عن قيمة الرؤى واألساليب 
الفنية فإننا سنقف عندها في الفقرات اآلتية:

لعل أول ما يس�تحق التس�جيل عند تثمي�ن األداء الفني في »أطياف األزق�ة المهجورة« هو 
كونه�ا رواي�ة فكرية تس�تفز المتلقي وتحف�زه على التأمل والتفكير، وليس�ت رواي�ة عاطفية أو 
خيالي�ة يقرؤه�ا المتلقي مس�ترخيًا قبيل النوم، ولذلك فإنه�ا ينبغي أن توضع ف�ي خانة الرواية 
الج�ادة الت�ي تطرح قضايا مصيرية محلية خاصة أو قضايا عالمية أو إنس�انية عامة، وهي بذلك 
توس�م كما توس�م أعمال كتاب من أمثال »عبدالرحمن مني�ف« و»نجيب محفوظ« و»محمود 
المس�عدي« و»ألبيركامي« و»كافكا« و»س�ارتر« وغيرهم مم�ن أرادوا أن يطوعوا الفن الروائي 

للتعبير عن رؤاهم الفكرية أساسًا.
وق�د انعكس ه�ذا المنحى الفكري على س�ائر األدوات الفنية في ه�ذه الرواية، أو انعكس 
عل�ى ج�ل تلك األدوات عل�ى أقل تقدير، وهو ما يتجلى لنا على وجه الخصوص في النس�يج 

اللغوي؛ وفي بناء الشخصيات؛ وفي ظهور شخصية الكاتب؛ وفي غياب الحبكة الروائية.
 النسيج اللغوي: يتراءى لنا المنحى الفكري للرواية في الحوار الفلسفي أو السياسي الجاف 
الذي يطغى على كثير من المواقف. إن »هش�ام العابر« كثيرًا ما ينخرط في الجدل السياس�ي أو 
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الفلس�في مع الذين يقابلهم من أصدقائه وزمالئه في المدرس�ة الثانوية أو في الس�جن، ويكفي 
هنا أن نتمثل بشذرات من ذلك الجدل الذي وسم الرواية بالفكرية.

ف� »العدامة« تمتلئ بالمواقف التي يطغى عليها الجدل السياسي بين »هشام العابر« ورفاقه 
ف�ي التنظيم الس�ري حول أهداف التح�زب؛ وحرية اإلنس�ان السياس�ية؛ ودكتاتورية الحزب؛ 
والثورة الليبية؛ ونكس�ة 1967؛ وعبدالناصر؛ وما إلى ذلك من قضايا سياسية)1(، و»الشميسي« 
تمتل�ئ بالمواقف الت�ي يطغى عليها الج�دل األيديولوج�ي والديني والسياس�ي كذلك)2(، أما 
»الكرادي�ب« فإنه�ا تمتل�ئ بالمواق�ف التي يطغ�ى عليها الج�دل الفلس�في الميتافيزيقي حول 
الحكمة في خلق الكون ومصير اإلنسان والوجود والعدم، واإلرادة، وحدود الحرية، والمعنى 

والعبث، وما إلى ذلك)3(.
كم�ا يت�راءى لن�ا المنح�ى الفك�ري للرواي�ة ف�ي الول�ع بذك�ر أس�ماء زعم�اء سياس�يين 
فيص�ل«،  و»المل�ك  الس�ادات«،  و»أن�ور  »عبدالناص�ر«،  أمث�ال:  م�ن  ومفكري�ن   وفالس�فة 
و»ديغول«، و»غاندي«، و»تروتس�كي«، و»تشي غيفارا«، و»الملك حسين«، و»ياسر عرفات« 
و»كارل مارك�س«، و»ج�ان ب�ول س�ارتر«  و»نيتش�ة«، و»كيركج�ارد«، و»ألبيركام�ي«، و»طه 

حسين«، و»ياسين الحافظ«، و »عبدالرحمن الكواكبي«، و»أبي حامد الغزالي«، و»فولتير«.
وه�ذه األس�ماء وغيرها يرد ذكرها ف�ي الرواية عرضًا، أو يأتي في س�ياق الجدل الذي كان 
يدور بين »هشام العابر« وبين زمالئه، وأحيانًا يقتطف الكاتب بعض أقوالها على سبيل التمثل، 
أو يتخ�ذ م�ن أفكارها م�ادة للمناقش�ة، كأن يتمثل »منصور« بق�ول »فولتير« في تس�ويغ الثورة 
الدموية: »لن ينجو العالم حتى ُيشنق آخر بورجوازي بأمعاء آخر قسيس«)4(، أو يناقش »هشام 
العاب�ر« صديق�ه »عبدالكريم« في المضامي�ن الفكرية لرواية »الغريب« ل�� »كامي« على النحو 

اآلتي:
»وع�اد عبدالكري�م وق�د ارتدى ثوبًا أبي�ض، أو كان أبيض، فق�د كان مليئ�ًا بالبقع الصفراء 
والبنية، وحبس مقابل هشام وقال دون مقدمات: »أنا يا أخي ال أفهم.. هل هناك فعاًل أشخاص 

)1( يرجع إلى ص 112، 118، 120، 121، 146، على سبيل المثال ال الحصر.
)2( يرجع إلى ص 22، 23، 24، 97، 98، 99 على سبيل المثال.

)3( يرجع إلى ص 78، 79، 90، 130، 149 على سبيل المثال ال الحصر.
)4( تركي الحمد: العدامة. ص 223.
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مث�ل الغري�ب الذي يتحدث عنه كامي، أم أن المس�ألة مج�رد إبداع مؤل�ف أو تعبير عن حالته 
النفس�ية في لحظة ما؟.. ش�خص عبثي لهذه الدرجة! ال يأبه بوفاة أمه وال بمحاكمته وموته هو 
ش�خصيًا.. أعتق�د أن هذه مبالغة.. أليس كذلك؟«. ومد هش�ام إحدى رجليه، وش�بك ذراعيه 
خلف رأس�ه، واس�تند إلى الحائط وهو يقول: »ربما يكون مثل هذا العبث مبالغة بالنس�بة لنا، 
ولكن لو عرفنا الظروف التي عاشها كامي، وحالة المجتمع األوربي بعد الحرب، لربما أدركنا 
أن العبث قد يكون جزءًا من الحياة..«، ثم اعتدل هش�ام في جلس�ته وهو يقول: »ما الفرق بين 
العبث والقدر؟«، »لم أفهم..«، ثم قال عبدالكريم: »ما نسميه قدرًا قد يكون عبثًا، وما يسمونه 
عبثًا قد نسميه قدرًا. المسألة يا عزيزي هي في كيف ننظر إلى األمور وليس في األمور ذاتها«)1(.
ولع�ل رغبة »ترك�ي الحمد« في طرح القضاي�ا الفكرية في »أطياف األزق�ة المهجورة« هو 
الذي جعله يخرج عن س�مت السرد الروائي ويختلق هذا الموقف المقحم على السياق، وهو 

ما يعد من قبيل الحشو في الرواية، ويمارس تأثيرًا سلبيًا في بنائها.
 بناء الشخصيات: ويتراءى لنا المنحى الفكري للرواية كذلك في رسم الشخصيات الروائية؛ 
ألّن »ترك�ي الحم�د« يس�ّخر بعض ش�خصيات روايت�ه للتعبير عن أف�كاره، على نح�و ما فعل 
بش�خصية »هش�ام العابر«، أو يس�خرها لحمل بعض الرؤى الفكرية أو الفلسفية المجردة على 
نحو ما فعل بكل من ش�خصية الس�جين »عارف« الذي لم يكن مؤهاًل لتمثيل الفكر الماركسي 
والخوض في جوانبه الفلس�فية بحكم نش�أته الثقافية المتواضعة، وش�خصية الس�جين »وليد« 

الذي يجد نفسه مضطرًا لالنخراط في جدل فلسفي مع »هشام العابر«)2(.
خ�الل  م�ن  بوض�وح  الروائي�ة  ش�خصياته  م�ن  الحم�د«  »ترك�ي  موق�ف  لن�ا  ويب�دو 
 ش�خصية »س�ارة« خليل�ة »هش�ام العاب�ر« الت�ي حمل�ت من�ه؛ فس�ارة ف�ي »أطي�اف األزق�ة 
المهج�ورة« ل�م تكن إال فتاة مبتذلة ضحلة الثقافة ال تت�ورع عن االنغماس في الرذيلة، ولذلك 
فإن مس�تواها لم يكن يخولها أبدًا إلى االرتقاء إلى مس�توى »هش�ام العابر« الش�اب الجامعي 
الواس�ع الثقافة، ولكن »تركي الحمد« يرتقي بها قس�رًا إلى مستوى »هشام العابر« فينسب إليها 
كالمًا ال يتفق مع طبيعتها، كأن يجري على لسانها فقرة تنطوي على نباهة وعمق إحساس، مثل 
هذه الفقرة التي ردت بها على »هشام« الذي زرع في أحشائها بذرة جنين ثم أراد أن يهجرها:

)1( تركي الحمد: العدامة. ص 181.
)2( يرجع إلى ص 192، 193، 194 من »الكراديب«.
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»أن�ا أعل�م أنه ابننا.. وأنت تعلم، ال تخف، لن أس�بب لك أي مش�اكل.. م�ا يهمني هو أني 
حصلت عليك إلى األبد.. أحش�ائي تحملك، وس�وف تكون جزءًا مني إلى األبد. لن تستطيع 

تركي بعد اليوم، ألنك ترقد في داخلي، وسوف تكون معي إلى األبد«)1(.
فمثل هذه الفقرة التي تعبر عن معنى رفيع ال يمكن أن تصدر عن فتاة مثل »س�ارة« المبتذلة 

الجاهلة، ولكن »تركي الحمد« أبى إال أن يتخذها بوقًا للتعبير عن أفكاره.
وفي موقف آخر نرى الكاتب يجري حوارًا فصيحًا بين »سارة« و»هشام العابر« ال يتناسب 

مع مستواها الفكري والثقافي.
» اآلن عرفت لَِم كل هذا القدر من الحب.. لقد كنت أتساءل طوال الوقت عما دهاك اليوم. 

وكنت أحاول إقناع نفسي أنك قد أحببتني أخيراً، كم كنت بلهاء...
ول�م تس�تطع أن تكمل، فقد أجهش�ت ف�ي البكاء، واضعة رأس�ها بي�ن ركبتيه�ا العاريتين، 

وحاول تهدئتها، ولكنها أزاحت يده بعنف غير متوقع وهي تقول بصوت متهدج:
 أبعد يدك عني أيها الخائن.. أتريد أن تتركني بعد أن وجدتك؟

- من قال لك ذلك.. أنا سأبتعد قلياًل، ولكن لن أتركك«)2(.
إن�ه مقطع من حوار طويل يدور بين »س�ارة« و»هش�ام العابر« ال�ذي كان يهم بمغادرة بيت 
خاله المجاور لمنزلها، وهو � كما نرى � يدور باللغة الفصيحة القاموسية التي تبدو غريبة على 
لس�ان امرأة مثل »س�ارة«، علمًا بأن الكاتب كان يجري الحوار بين بعض الشخصيات باللهجة 

العامية أحيانًا، على نحو ما فعل في المقطع الذي نسجله هنا على سبيل المثال ال الحصر.
»ونظر إلى عبدالرحمن وعلى فيه ظل ابتسامة، أما عبدالرحمن فقد فقد أعصابه وهو يقول:

منة الله وال منة خلقه.. سوف أذهب مع الوالد ودع نجلك ينفعك.
شوف يا دحيم. خلك من خرابيطك.. حضن الوالدة ما هوب دايم لك.

وغطى عبدالرحمن جسمه بالشرشف وهو يغمغم قائاًل:
الشرهة ما هيب عليك. الشرهة على من يكلمك في أي شيء«)3(.

)1( تركي الحمد ك الشمسي. ص 171.
)2( المصدر نفسه. ص 113-112.
)3( تركي الحمد: العدامة. ص 84.
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إن الح�وار هن�ا يدور بين أبناء خال »هش�ام العاب�ر« الذين حصلوا على قس�ط من التعليم، 
ولك�ن الكاتب يجعلهم يتحاورون بالعامية، خالفًا لس�ارة التي كان ينطقها بالفصحى، وهو ما 

يؤكد تسلط الكاتب على شخصيات روايته.
ظهـور شـخصية الكاتـب: نرى الكات�ب في بعض مواق�ف الرواية يتدخل فيقح�م آراءه على 
المتن الروائي بأس�لوب مباش�ر، على نحو ما فعل في الفصل العش�رين من »الشميسي« حيث 

يعبر عن حزنه لوفاة »جمال عبدالناصر« على النحو اآلتي:
»ومات جمال عبدالناصر.. وساد الذهول. هل من المعقول أن يموت؟ ما كان أحد يتصور 
أن�ه يمكن أن يموت. إنهم يعلمون أنه بش�ر يموت، ولكن�ه ال يموت.. مات جمال وماتت معه 
أح�الم وآمال. مات وهو يحمل هموم األمة على رأس�ه حتى آخر لحظ�ة. لقد قتلته األمة التي 
أح�ب. مات بعد أن ودع الش�يخ صباح الس�الم الصباح أميرالكويت، آخ�ر من رآه من العرب. 
مات بعد أن حقن الدماء في األردن، ولكنه قتل نفس�ه من أجل ذلك، لقد قتلته األمة. بل قتلناه 

جميعًا«)1(.
إن هذه الفقرة المباشرة ال يمكن أن تنسب إلى بطل الرواية »هشام العابر« ألنها جاءت في 

سياق ما كان يسرده الراوية الرئيس في الرواية.
وعل�ى الرغم من أن ش�خصية الراوية لم تكن تظهر في المتن الس�ردي � وهو ما يفتح باب 
االفتراضات والتخمينات على مصراعيه؛ إذ يمكن أن يكون الراوي هو المؤلف نفسه، ويمكن 
أن يك�ون منفص�اًل عنه � فإنها هنا تزيح كل األصوات الروائية جانبًا كي تعبر بأس�لوب مباش�ر 
عل�ى هذا النح�و الذي يؤكد بقوة أن الكاتب نفس�ه هو الذي يعبر عن أف�كاره، وكأنه فقد زمام 
الس�يطرة على نفس�ه فأطلق العنان لقلمه ك�ي يعبر عن حزنه العميق لوف�اة زعيم في قامة »عبد 

الناصر«.
ول�و أردن�ا أن نس�تقصي الفق�رات المباش�رة في ثالثي�ة »أطي�اف األزقة المهج�ورة« لطال 
 بن�ا المق�ام، ولذل�ك فإنن�ا نحي�ل على ق�راءة الفص�ل الس�ابع و الفص�ل الثان�ي والثالثين من 
»الكراديب«)2(؛ حيث تظهر ش�خصية المؤلف وهي تعبر عن آرائها بأس�لوب مباشر، علمًا بأن 

الثالثية مليئة بمثل تلك المداخالت أو الخطابات المباشرة.
)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 88.

)2( تركي الحمد: الكرايب. ص 57، 252.
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غيـاب الحبكـة الروائيـة: أس�هم غياب الحبك�ة المحكمة ف�ي الثالثية � التي كان�ت أقرب ما 
تكون إلى الس�يرة الذاتية على غرار ما نجده في كتاب »األيام«))1(( للدكتور طه حس�ين � التي 
كان التركي�ز فيه�ا على وصف المكان أكثر م�ن وصف األحداث وبنائها بش�كل يصنع حكاية 
متماس�كة الهيكل، ولعل عناوين أج�زاء هذه الثالثية ]»العدامة«، »الشميس�ي«، »الكراديب«[ 
تؤنس�نا إل�ى هذه الحقيقة.. نق�ول: إن غياب الحبكة المحكمة في هذه الثالثية أس�هم إس�هامًا 
كبيرًا في توافر فرص التدخل المباشر للكاتب، وهو مما يؤكد المنحى الفكري في الثالثية بال 

ريب.
* * *

وق�د وظف الكاتب أنماطًا كثيرة من أس�اليب األداء الفني في ثالثيت�ه، وهو ما يحتاج ربما 
إلى بحث آخر مستقل، ولكننا نوجز تلك األساليب على النحو اآلتي:

:)Lntertextualité( التناص
للتن�اص أوج�ه كثيرة، من أهمها م�ا أولته »جولي�ا كريس�تيفا Julia Kristeva« أهمية كبيرة 
بوصف�ه ح�وارًا بين النص�وص أو تفاعاًل بينها، ولكن »كريس�تيفا« لم تهت�م إال بوجه من أوجه 
التناص، وهو الوجه التقليدي العام الذي يقتصر على رصد العالقة بين النص األدبي األصلي 
والنص�وص الفرعي�ة الظاهرة التي تش�كل حضورًا فعلي�ًا صريحًا)2(، خالفًا ل�� »جيرار جينيت 
Gerard Genette« ال�ذي اهت�م بأوج�ه عدي�دة م�ن التن�اص تتج�اوز العالق�ة الصريحة إلى 

العالق�ات الخفي�ة الضمنية، ولذلك فإنه يع�ّرف التناص بأنه: كل ما يجع�ل النص األدبي »في 
عالقة ظاهرة أو ضمنية مع نصوص أخرى«)3(.

ويب�دو أن ترك�ي الحمد ف�ي ثالثية »أطياف األزق�ة المهجورة« قد عني ف�ي خطابه الروائي 
بنمط التناص الظاهري الصريح، فحش�د نصوصًا كثيرة ضمن عمله بغية إنش�اء عالقة تفاعلية 

إن المقابلة بين ثالثية تركي الحمد وكتاب »األيام« للدكتور طه حسين فيها إجحاف كبير في حق الثالثية بطبيعة   )1(
هذين  بين  العالقة  ينكر  ال  القارئ  ولكن  »األيام«،  كتاب  من  بكثير  أنضج  كان  الحمد  تركي  عمل  ألن  الحال، 

العملين وكاتبيهما.
يرجع إلى »أطراس« لجيرار جينيت. ترجمة وتقديم المختار حسني. مجلة »فكر ونقد« العدد 16. فبراير 1999.   )2(

ص 130.
)3( يرجع إلى »أطراس«. لجيرارجينيت ص130.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   40 8/11/10   1:50 PM



41

مع المتن.
وق�د تنوع�ت النصوص الت�ي وظفها الكات�ب تنوعًا كبي�رًا، فتراوحت بين الن�ص القرآني؛ 
والنص الشعري الفصيح؛ والنص الشعري الشعبي؛ فضاًل عن نصوص من أغان عربية،إضافة 

إليالنصوص الفكرية المترجمة عن اللغات األجنبية.
لك�ن ه�ذه النصوص الت�ي تدخل في نس�يج الخط�اب الروائي ل�م توظف بش�كل محكم 
بحي�ث تنير بع�ض األفكار، أو تثري بعض المواقف، أو تمد جس�ورًا داخلي�ة كي تتواصل مع 
رؤى النص الروائي؛ فهي ال تعدو عن كونها نصوصًا خارجية تأتي عرضًا في س�ياق ذكرى أو 
حنين، وبذلك تؤدي وظيفة شكلية ال تتجاوز التنفيس عن الذات المهمومة وكأنها حداء تتردد 

أصداؤه في المنعطفات المؤلمة أو المحطات الشجية:
»وبع�د األس�بوع األول م�ن عزلته، بدأ يخ�ور وكل يأس الدني�ا وكآبتها يتس�ربان إلى قلبه، 
وتتش�ربهما روحه. لم تعد الحاجة إلى س�يجارة هي أكبر همه، بقدر ما كان يريد الحديث إلى 

أي أحد، حتى لو كان العقيد أو جلجل، فيتناول المصحف ويتلو: ﴿ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ     چ    چ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ     ڎ   ڈ   
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ         ڳ    ڳ    

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں     ں   ڻ   ڻ       ڻ   ڻ    ۀ﴾.
ويس�تمر ف�ي التالوة حتى يصبح خ�ارج الزمان والم�كان، فيهدأ قلي�اًل، ويضع المصحف 
جانبًا، ولكن ذلك الش�يء الثقيل ال يلبث أن يجثم على صدره من جديد، فيبدأ بالترنم بأناشيد 
حماس�ية لعلها تزيح بعض وحش�ة المكان، فيردد بصوت خفيض، ولكنه يحس به صراخًا في 

داخله:
خيـــــم السجــــن  ـــالم  ظ ـــا  ـــوى الــظــالمــــــــا»ي ــــ ـــه ــــا ن ــــن إن
إال ــل  ـــ ـــ ـــ ــي ــل ال ــد  ـــ ـــ ـــ ــع ب ــى«)1(لـــيـــس  ــام ــس ــت ي مــجـــــــــــد  فجــــر 

إن هذا المقطع التناصي مأخوذ من الفصل السابع عشر في رواية »الكراديب«، وقد أهملنا 
تس�جيل نصوص أخ�رى كثيرة في هذا الفص�ل تجنبًا لإلطالة، من مثل نص س�ورة »األعلى«، 
ومقطع من قصيدة »أقبل الليل« التي غنتها »أم كلثوم«، وأبيات من قصيدة »أراك عصي الدمع« 

)1( تركي الحمد: الكراديب. ص 168-167.
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ألبي فراس الحمداني، وغيرها من النصوص الشعرية)1(.
وكما يبدو فإن الكاتب لم يوفق في توظيف هذه النصوص الكثيرة المرصوفة، ولم يستطع 
أن يس�وغ حضورها تس�ويغًا بنائيًا أو فنيًا، وهو ما يمكن أن ينس�حب على الغالبية العظمى من 

النصوص المقحمة على الخطاب الروائي.
ولسنا ندري ما إذا كان الكاتب قد لجأ إلى هذا التوظيف النصي الفج رغبة في العودة  إلى 
الص�ور الس�ردية التراثية البدائية التي تت�راءى لنا في المطوالت الملحمية، مثل »س�يرة عنترة« 
و»ألف ليلة وليلة« وغيرها من الصور السردية التي ال يلجأ فيها إلى التناص إال بغرض اإلمتاع.

.)Courant De Conscience( )2(1 -  تيار الوعي
وهو األس�لوب الذي يتراءى لنا في كثير من المواقف التي تس�عى فيها الش�خصية الروائية 
إلى الكش�ف عن أفكارها وأحاسيس�ها دون مراعاة لس�ياق الخطاب الروائي أو لمنطق الس�رد 
والمق�ام، على غرار ما كان يش�يع ف�ي كتابات »وليم فولكنر« و »جمي�س جويس«، و»فرجيينا 

وولف«.
وم�ن المواقف التي اس�تخدم فيها »تركي الحمد« هذه التقنية في ثالثيته موقف المكاش�فة 
بين »موضي« وبين »هش�ام العابر«؛ ألن »موضي« ابنة خال »هش�ام« الت�ي كانت توليه اهتمامًا 
خاصًا في أثناء اس�تضافته، تكتش�ف فجأة أنه كان على عالقة مريبة بالجارة »سارة« التي كانت 
تس�أل عنه وتس�تقصي أخباره، وعندما تفاتحه في هذا االمر يجري بينهما حوار محرج تتخلله 

كثير من تقنيات »تيار الوعي«، وذلك على النحو اآلتي:
» ما الذي أعجبك فيها؟ 

ودهش هشام لهذا التعبير الذي لم يكن يتوقعه في الحديث، ولكن موضي ال تمنح الفرصة 

)1( يرجع إلى ص 168، 169، 170، 171، من »الكراديب«.
يعد تيار الوعي أداة مهمة من أدوات االستبطان في بناء الشخصية في الرواية المعاصرة؛ إذ يصور الكاتب الحياة   )2(
النفسية لشخصيات روايته بطريقة تتيح لها أن تعبر بتلقائية وتكشف عن آرائها وأحاسيسها الذاتية محدثة نفسها 

بما ال تستطيع � أو ال تريد � أن تبوح به علنًا.
 � )بيروت(  اللبناني  الكتاب  دار  علوش.  سعيد  للدكتور  المعاصرة«  األدبية  المصطلحات  »معجم  إلى  ]يرجع   
سوشبريس )الدار البيضاء(. الطبعة األولى 1985. ص89، ويرجع إلى كتاب »دراسات في نقد الرواية« للدكتور 

طه وادي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1989. ص 49[.
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لالندهاش:
أنا  دائمًا.  أخالقها  في  أشك  وكنت  اليابسة..  التمرة  مثل  وسمراء  البقرة،  مثل  سمينة  إنها   -
أنا  هشام،  يا  صدقني  غيرك.  كثيرين  أغوت  أنها  ريب  وال  أغوتك.  التي  هي  أنها  متأكدة 
الحياة  األبرياء مثلك.. ولكنك غّر ال تعرف  يتصيدن  الالئي  النساء  النوع من  أعرف هذا 

بعد.
وابتس�م هش�ام في س�ره، وقال لنفس�ه: »إن كنت بريئًا وغرًا وفعلت ما فعلت، فكيف لو لم 

أكن كذلك؟.. ما علينا..«)1(.
- ال تلعب علي يا هشام.. ما هي العالقة بينكما؟ إنها ال تتحدث إال عنك في زياراتها التي 

كثرت..
قاتلك الله يا س�وير، إني أزورك كل يوم، فلم تزورين بيت الخال.. لقد جنت تلك المرأة، 

أو أن لديها خططًا ال يدريها.
- صدقيني يا موضي.. ليس بيني وبينها أية عالقة.. أنت تعرفينني.. لست من ذلك النوع من 

الفتيان«)2(.
 »سوف أسافر.. سوف أغادر البلد حتى تهدأ األمور.

 وإلى أين ستذهب؟
 إلى لبنان.. هكذا اتفقت مع الوالد.

»بل هكذا أراد الوالد.. المهم.. لينته كل ش�يء بأية طريقة«، كان يحدث نفس�ه، فيما كانت 
موضي تقول بصوت هامس، وكأنها تحدث نفسها هي األخرى:

»لبنان؟.. تترك سارة لتذهب إلى ألف سارة..«)3(.
إن الكاتب في هذا الموقف يوظف أس�لوب »تيار الوعي« صراحة حينًا، وضمنًا حينًا آخر؛ 
فهو يس�تخدم النمط الصريح عندما يجعل بطل الرواية يعبر عما يضطرب في نفس�ه من أفكار 
ومشاعر في هذا الحوار العسير بأسلوبه، ويستخدم النمط الضمني عندما يجعل نفَسُه الراوية؛ 

تركي الحمد: الشميسي. ص 201.  )1(
)2( المصدر نفسه. ص 199.

)3( تركي الحمد: الشميسي. ص 202.
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فيقرأ ما يدور في خلد بطل الرواية ويعبر عنه بأسلوبه السردي.
وقد يس�تخدم الكاتب أس�لوب »تيار الوعي« في س�ياق الس�رد في بعض المواقف الروائية 
عل�ى غرار ما فعل في »الكراديب«؛ حيث ُيس�تجوب »هش�ام العابر« في الس�جن، ويصر على 

إنكار التهمة المنسوبة إليه أمام »العقيد«،ثم يقود السجان العتيد »جلجل« إلى زنزانة النكال.
وفي الطريق إلى الزنزانة يوظف الكاتب أس�لوب تيار الوعي لقراءة مكنون »هش�ام العابر« 

على النحو اآلتي:
»رحم�اك رب�ي، لق�د أغضبن�ا »زي�وس« وآله�ة األولم�ب االثن�ي عش�ر، فاتفق�وا جميع�ًا 
 ألول م�رة عل�ى إلقاء هش�ام ف�ي العالم الس�فلي، فتلق�اه »هاديس« بحب�ور، وألق�اه وراء بوابة 
»س�يربيروس« حيث ال عودة إال بمعجزة »عش�تار«، وجر جلجل هش�اما إلى الغرفة األخرى، 

فيما كان العقيد يدخن سيجارة بيد ترتعش بشدة«)1(.
وأيًا ما يكن فإن تركي الحمد في هذه الثالثية استطاع أن يوظف تقنية »تيار الوعي« باقتدار 

ومهارة دون افتعال، ودون تزيد وحشو، خالفًا لما رأيناه في تقنية التناص.

:)Rèvocation( )2(2 - االسترجاع
وه�و م�ن التقنيات التي وظفها الكاتب ف�ي هذه الثالثية كي يتيح لبطل روايته أن يس�ترجع 
ذكرياته العابرة في بعض المواقف على س�بيل الموازنة بين المواقف واألحداث واألشخاص 

واألشياء في الزمنين الماضي والحاضر.
ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل باس�ترجاع »هش�ام العابر« لصورة »منيرة« ابنة خاله التي 

)1( تركي الحمد: الكراديب. ص 164.
الدكتور  يسمه  كما   ،)!( أو»الخطف خلفًا«  باك«  أو»الفالش  الفني«  »االرتجاع  أو  »االسترجاع«  تعريف  يمكن   )2(

سعيد علوش، على النحو اآلتي:
� قطع يتم في أثناء التسلسل الزمني المنطقي للعمل األدبي، وَيْستهدف العودة إلى ذكر األحداث الماضية بغرض   

توضيح مالبسات موقف ما.
� تقنية سيميائية، اقتبستها الرواية البوليسية خاصة في ذكر الجريمة مثاًل، والعودة إلى سرد أحداثها فيما بعد.  

� عرض متأخر في القصة.  
 �  ) بيروت   ( اللبناني  الكتاب  دار  للدكتور سعيد علوش.  المعاصرة«  األدبية  المصطلحات  إلى »معجم  ]يرجع   

سوشبريس )الدار البيضاء(. الطبعة األولى 1985. ص97 - 98[.
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يكتشف أنها تزوجت دون علمه، وذلك في سياق حوار يدور بينه وبين ابن خاله »دحيم«)1(.
إن الكاتب في هذا الموقف يجعل »هشام العابر« يتوقف قلياًل عن الحديث مع »دحيم« كي 
يسترجع صورة »منيرة« التي كان قد رآها منذ سنوات »بذلك الوجه البيضاوي، وتلك )تينك!( 
العينين الدعجاوين، والش�فتين المكتنزتين القرمزيتين اللتين تكشفان عن عقد من اللؤلؤ حين 

تبتسم«)2(، ثم يعود فيواصل ذلك الحديث.
ويمك�ن أيض�ًا أن نتمثل باس�ترجاع »هش�ام العاب�ر« لذكرى رج�ة كهربائية تع�رض لها في 

طفولته، بينما كان »جلجل« السادي الذي يستمتع بتعذيب السجناء يضربه بعنف«)3(.

:)Investissement Des Rêves( )4(3 - توظيف األحالم
 وه�ي م�ن التقني�ات الروائي�ة الحديث�ة الت�ي اس�تخدمها الكاتب ف�ي روايته لس�بر أعماق 
»هشام العابر« والتعبير عما كان يشغله في عقله الباطن إبان تعرضه ألزمات سياسية وروحية، 

أو للتعبير عن هواجسه الواعية التي تشغله آنيا.
وق�د وظ�ف الكات�ب نمطي�ن من األح�الم، أحدهم�ا للتعبي�ر عما يش�غل العق�ل الواعي، 
ويت�راءى لنا في أح�الم اليقظة »البرانية«؛ واآلخر للتعبير عما يش�غل عقله الباطن، ويتراءى لنا 

في »الكوابيس« والرؤى »الجوانية«.
ي�رى »هش�ام العابر« أنه »على حافة ب�ركان يطلق الحمم، وقد س�الت الحجارة المصهورة 
على جانبيه. وعلى البعد، كانت أمه وجمع من نساء عاريات، لم يتبين معالم وجوههن، يغرقن 
في الحمم ويصرخن، إال أمه التي كانت ترتدي وشاحًا أبيض غطى كل شيء فيها إال وجهها.. 
كان�ت واقفة بثب�ات وهي تنظر إلي�ه من بعيد، ورغم ذل�ك كان وجهها واضح�ًا كل الوضوح، 
والغري�ب أنه كان أكث�ر بياضًا مما هو على الحقيقة، وعيناها ال تحمالن أي حياة. وحول فوهة 

)1( تركي الحمد: العدامة. ص 74.
)2( الصفحة نفسها.

)3( تركي الحمد: الكراديب. ص 107.
يعد توظيف األحالم من أساليب الكشف عما يعتمل في الباطن النفسي العميق للشخصية الروائية، أو في عالم   )4(
الالشعور الملئ بالرغبات المكبوتة التي يحول األنا األعلى أو المجتمع بقيمه دون تحقيقها، وقد انتشر توظيف 
األحالم في األدب بهذا المفهوم على إثر الدراسات التي قدمها »سيغموند فرويد«، وخاصة في كتابه الموسوم 
ب� »تفسير األحالم« ]ترجمة مصطفى صفوان. دار المعارف. ط2. القاهرة 1969[، علمًا بأن هناك أحالمًا باطنية 

مرتبطة بالالشعور، وهناك أحالم يقظة.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   45 8/11/10   1:50 PM



46

البركان كانت مخلوقات غريبة ال ش�كل لها تدور وتدور، وهي تحمل عصيا من صوان أس�ود 
تض�رب به أش�ياء ال يراه�ا، ولكن الصراخ القادم م�ن أعماق الب�ركان كان يرعبه. وفجأة وجد 
نفس�ه طافيًا على فوهة البركان دون أن يكون طائرًا، أش�به ما يكون برائد فضاء يعوم حول مدار 

األرض، ثم ساد الهدوء واختفى كل شيء«)1(.
ُتعّب�ر ه�ذه الهواجس التي تراءت لبطل الرواية عن خوفه من الهوة المرعبة التي كان ينحدر 
إليها في حياته األخالقية والروحية خاصة، وذلك على إثر اعتراف خليلته »س�ارة« بأنها حامل 
منه. إن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من األحداث التي تتابعت في حياة »هشام العابر« الذي 
كان يريد أن يطرد شبح والدته التي كانت تحرص على تربيته تربية دينية، وتبث في نفسه القيم 
المثالية، ذلك الشبح الذي كان يذكره بذنوبه ويبعث في داخله الحنين إلى البراءة المفتقدة التي 

قدمها قربانًا على مذبح الرغبة الجارفة في التجربة الذاتية.
فالكاتب هنا يعبر عن مدى خوف »هش�ام العابر« من عواقب االنغماس في المعاصي التي 

كان اعتراف »سارة« القطرة التي أفاضت كأسها العلقمية.
وق�د ترج�م الكاتب هواج�س بطل روايته من خ�الل رموز مكثفة في ه�ذا الحلم، من مثل 
طيف والدته الذي يرمز إلى الطهر، وأطياف النس�اء األخريات اللواتي يمكن أن يمثلن معاداًل 
موضوعي�ًا للنس�اء المتب�ذالت اللواتي عرفهن في حيات�ه بالرياض، هؤالء النس�اء اللواتي كن 
»يغرق�ن ف�ي الحمم ويصرخ�ن«، خالفًا لوالدته الت�ي كانت متألقة في بياضه�ا و»هي تنظر من 
بعي�د«، بينما ترمز تلك المخلوقات الغريبة التي كانت تحمل »عصيًا من صوان أس�ود تضرب 
ب�ه أش�ياء ال يراها«، إل�ى الزبانية التي تعذب العصاة، أما بطل الرواي�ة فيرمز إليه في هذا الحلم 
بش�بيه »رائد الفضاء« الذي كان »طافيًا على فوهة البركان«، وهو ما يجس�د خوفه من الس�قوط 

في أعماق البركان حيث تتناوشه أيدي الزبانية وتصهر لحمه وعظامه حمم ملتهبة.
وعل�ى الرغ�م من أن هذا الحلم قد جاء في بنائه أقرب ما يكون إلى حلم المنام وليس حلم 
اليقظ�ة، فإنه اس�تطاع أن يعبر عن هواجس »هش�ام العابر« في هذا الموق�ف الذي جعله يلتقط 

أنفاسه كي يراجع نفسه.
وفي س�جن »الكراديب« ينام بطل الثالثية منهكًا فيرى في منامه كابوس�ًا مرعبًا؛ فقد تراءى 

)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 173.
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ل�ه أن�ه يهم بدخول واح�ة وارفة الظالل هربًا من الحر الش�ديد، فبرز له »ش�خص من حيث ال 
يدري، يحمل س�وطًا طوياًل، ومالمح غريبة. فقد كان له وجه ثور، في رأس وجس�م بش�ريين، 
وله مخالب في يديه ورجليه أش�به بمخالب الكلب، وفي مؤخرته يبرز ذيل لولبي أش�به بذيل 
الخنزي�ر. اس�توقفه ه�ذا الكائن وه�و يخ�ور«)1(، وأخذ يملي عليه ش�روط الدخ�ول إلى تلك 
الواح�ة، ويج�ري بين الطرفين ح�وار يذكرنا بذل�ك الحوار الش�هير الذي دار بين »فاوس�ت« 

والشيطان »مفستو«.
وإذا س�لمنا م�ع »س�يجموند فروي�د« ب�أن الحل�م هو تحقي�ق رغب�ة مكبوتة ل�م تتحقق في 
الواق�ع)2(، فإن هذه »الواح�ة الوارفة الظالل« التي كان يهم »هش�ام العابر« بدخولها هي الجنة 
الموعودة التي ال تفتح أبوابها إال للثقاة واألصفياء، وبما أن »هش�ام العابر« لم يكن من هؤالء 
ف�ي تقدي�ره، ما دام قد فقد براءته عندما تنكب جادة الصواب التي رس�مها أبواه، فإن جزاءه أن 
يح�رم من نعيمها من قبل ذلك الكائن الوحش�ي الغريب الذي اش�ترط علي�ه أن يأخذ »حريته« 

مقابل السماح له بالدخول.
ولك�ن »هش�ام العابر« في ه�ذا الحلم يعاند ويتح�دى ذلك الوحش رافض�ًا أن يتخلى عن 

حريته، آماًل أن يعثر على »واحته« الخاصة آجاًل أو عاجاًل.
»سأضرب في الصحراء غير آبه بالشقاء.. فال بد للصحراء من نهاية، وال بد لليل من فجر، 
وال بد أني واجد واحتي مهما طال الزمان.. واحتي سوف تكون بال سياج وال ظالم وال أمساخ 

بشر، وإن مت قبل ذلك، فسوف أموت وأنا حّر«)3(.
ذلك هو التأويل الميتافيزيقي لهذا الحلم الغريب الذي رآه »هش�ام العابر« في الس�جن، أما 
التأوي�ل الفيزيق�ي لهذا الحلم فإن مؤداه أن بطل الرواية الس�جين الذي كان يتوق إلى اس�تعادة 
حريته ُيَجاَبه بكل من »العقيد« و»جلجل« اللذين يس�تجوبانه ويعذبانه ويغريانه بالحرية � التي 
تماث�ل الواح�ة � مقاب�ل اعترافه لهم�ا بانتمائه إل�ى التنظيم الس�ري المحظور والوش�اية برفاقه 
ومخططاته�م، ولكن�ه يرفض االعتراف المهي�ن الذي يحطم كبرياءه ويم�س رجولته وإرادته، 
ولذلك نراه يتحدى ذلك المس�خ الغريب الذي يعد معاداًل موضوعيًا للس�جان »جلجل« ذي 

)1( تركي الحمد: الكراديب. ص 23.
)2( سيجموند فرويد: تفسير األحالم. ترجمة مصطفى صفوان. دار المعارف. ط2. القاهرة 1969.

)3( تركي الحمد: الكراديب. ص 26.
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المنظر البشع، ويفضل االستمرار في مقاومته التي سوف تمنحه حرية حقيقية )واحة( ال حرية 
مزيفة مثل تلك التي تعرض عليه في السجن )واحة المسخ، أو واحة جلجل والعقيد(.

وربم�ا كان الكات�ب يري�د المعنيي�ن أو التأويلي�ن مع�ًا؛ ألن بط�ل ثالثيت�ه كان يعي�ش أزمة 
مزدوجة: سياسية و روحية.

* * *
وبع�د، ف�إذا كان تركي الحمد ق�د وظف األدوات الت�ي وقفنا عندها ف�ي ثالثيته، فإن ذلك 
التوظيف يأتي في سياق األداة التقليدية في الشكل الروائي التقليدي، ونعني بذلك أداة السرد؛ 
إذ إن طابع الس�رد يظ�ل األكثر بروزًا وطغيانا، وهو يتراءى لنا في الصيغ البدائية للس�رد، وهي 

الصيغ التي تتكرر في الثالثية بشكل الفت للنظر كما سنرى.
وقد اس�تخدم الكاتب ضمير الغائب في س�رده؛ فالراوية الذي يروي األحداث ويعرف كل 
ش�يء عن »هش�ام العابر« يقب�ع خارج األحداث ظاهري�ًا، ولكن ذلك الراوي�ة � كما يبدو � هو 
نفس�ه »هشام العابر« أو»تركي الحمد«، وهو ما يؤكد إمكانية انقسام النفس في العمل السردي 
»إل�ى نفس تفعل وأخ�رى تتأمل وتصدر األح�كام وتركب«)1( على حد تعبي�ر »واالس مارتن 
Wallace Martin«، ولك�ن ه�ذا ال يعني أب�دًا أن »أطياف األزقة المهج�ورة« تنتمي إلى جنس 

الس�يرة الذاتي�ة؛ ألن الكاتب في ه�ذا العمل ال يلتزم الحقيق�ة التاريخية الحرفي�ة بقدر التزامه 
بالتخييل الفني الروائي. 

ساد في السرد صوٌت واحد، منذ بداية الثالثية حتى نهايتها، هو صوت الراوي األساس.
كم�ا أن الراوي�ة كان يس�رد من خ�الل رؤية واح�دة، وهي رؤية »هش�ام العاب�ر« الذي كان 
ال�راوي يركز علي�ه بوصفه بؤرة الس�رد ومصدر الفعل ومح�وره، ولم يخ�رج الراوية عن هذا 
الس�مت إال في موق�ف واحد يتيم، وهو ذلك الموقف الذي يس�لط فيه الضوء على ش�خصية 

ثانوية في الرواية، ونعني بها شخصية »عدنان« صديق »هشام«.
»كان عدنان يعرف صاحبه أكثر من أي شخص آخر، لذلك أدرك أن »هشام« غير راغب في 
الخوض في حديث من هذا النوع، لذلك قال بسرعة وهو يستعد للنهوض: إن شاء الله. وبالمرة 

)1( واالس مارتن: نظريات السرد الحديثة. ترجمة حياة جاسم محمد. منشورات المجلس األعلى للثقافة. القاهرة 
1998. ص 100.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   48 8/11/10   1:50 PM



49

تترك التدخين، فهو مدمر للصحة ومغضب للرب، والله يسوي اللي فيه الخير دائمًا..«)1(.
فف�ي ه�ذه الفقرة يحاول الراوية أن يلقي ضوءًا خافتًا عل�ى ما كان يجول في ذهن »عدنان« 

عند زيارة »هشام« له ومفاتحته في مبادئ�ه العقائدي�ة، ودعوته إلى العودة إلى واحة اإليمان.
ويتراءى لنا أس�لوب المؤلف في الس�رد التقليدي من خالل الصيغ الروائية المباش�رة التي 
تلتزم بالحفاظ على التسلس�ل الزمني الموضوعي الخارجي المتصاعد، على نحو ما يبدو في 

العينات السردية اآلتية:
»يذكر ذات يوم أنه كان عائدًا من المدرسة في يوم عادّي من أيام الدمام الحارة الرطبة«)2(.

»ذات يوم كان عائدًا من الكلية«)3(.
»ذات مساء خميس، كان هشام وعبدالمحسن يستعدان للخروج إلى شارع الوزير«)4(.

»وفي أحد األيام، كان يحتسي الشاي مع عارف بعد الغداء«)5(.
»ذات صباح كان واقفًا في الصالة«)6(.

»وفي ذات صباح مشرق جميل، جاءهم حمدان يحمل األنباء المثيرة«)7(.
فف�ي ه�ذه العينات يطغى أس�لوب الس�رد التقليدي الذي يش�يع في المط�ّوالت القصصية 
ل أو  الش�عبية التراثية التي تتقيد بالزمن الموضوعي الخارجي المتسلس�ل الذي يمكن أن يحوَّ

يتوقف مجراه لفترة زمنية قصيرة ثم يستأنف مسيرته التصاعدية.
ب�ذل الكات�ب جه�ودًا فنية مضنية لكس�ر حدة النزوع الفك�ري الجاف في ه�ذه الثالثية من 
خ�الل توظي�ف األدوات الفني�ة اآلنفة الذك�ر، ومن خالل بع�ض المواقف الت�ي تنطوي على 
مفارقات ومالبس�ات مضحكة، عل�ى الرغم من أن تلك المفارقات والمالبس�ات تأتي أحيانًا 
من باب الحشو الذي يشكل تورمًا في بناء الرواية، وهو ما يبدو لنا في بعض المسرودات التي 

)1( تركي الحمد: الشميسي. ص 124.

)2( تركي الحمد: الشميسي. ص 208.
)3( المصدر نفسه. ص 74.

)4( المصدر نفسه. ص 156.
)5( تركي الحمد: الكراديب. ص 46.

)6( المصدر نفسه. ص 58.
)7( المصدر نفسه. ص 274.
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تتخذ ش�كل ذكريات متصلة بطفولة »هش�ام العابر«)1(، فضاًل ع�ن اإلغراق في وصف الفضاء 
واألشخاص وصفًا تفصيليًا تسجيليًا دقيقًا على طريقة الواقعيين الطبيعيين أحيانًا.

ومما يجدر بنا أن نش�ير إليه في هذا المجال أن الكاتب لم يس�تطع أن يحافظ على التوازن 
في إيقاع وصف الفضاء واألش�خاص؛ فه�و يهتم اهتمامًا كبيرًا بالوصف أحيانًا، ويمر س�ريعًا 

على بعض الفضاءات واألشخاص فيصفها وصفًا موجزًا مبتسرًا أحيانًا أخرى.
ويمك�ن أن نتمث�ل بعدد م�ن النصوص الوصفية التي تؤنس�نا إلى هذا التف�اوت الذي يخل 

بإيقاع التوازن في الوصف:
ففي »العدامة« يصف الكاتب بطل روايته وصفًا تقريريًا على النحو اآلتي:

»ش�اب في الثامنة عش�رة من العمر، نحيف البنية، معتدل القامة، أمي�ل إلى القصر، قمحي 
اللون، أميل إلى البياض، بش�ارب محلوق لتوه، وأس�نان ناصعة البياض في فم صغير وشفتان 
رقيقتان ورديتان، وأنف مستقيم، وجبين واسع، وشعر مسترسل طويل شديد السواد، لم تفلح 
الغترة والطاقية في إخفائه تمامًا، وعينان واسعتان بأهداب طويلة تنظران من خالل نظارة طبية 
إلى كل شيء، دون أن تهتما بأي شيء، يعلوهما حاجبان كثيفان، وذقن شديد الدقة، وكل ذلك 

في وجه مثلث األبعاد«)2(.
وفي »الشميسي« يصف الراوية الطعام الذي تناوله »هشام العابر« في القطار، ويصف رواد 

المطعم على النحو اآلتي:
»واتج�ه إل�ى المطعم في العربة الخلفي�ة للقطار. جلس إلى إح�دى الموائد بقرب النافذة، 
وطل�ب أرزًا ودجاجًا وكوال، وأخذ يتناول الوجبة به�دوء. لم يكن الدجاج بطعم الدجاج، بل 
أشبه بليف مطبوخ، ولم يكن األرز بطعم األرز، وتفوح منه رائحة غير مستساغة، ومع ذلك أكل 
كل ش�يء. لم يكن المطعم مكتظًا، فمعظم المس�افرين يجلبون معهم بعض الطعام والشراب، 
ولكن كان هناك عدد ال بأس به من الجالسين بعضهم كان يشرب الشاي والمرطبات، والبعض 
اآلخر كان يأكل ساندويشا، وبعضهم ال يفعل أي شيء على اإلطالق سوى مراقبة كثبان الرمل 

)1( يرجع على سبيل المثال إلى ص 121، 122 من »الكراديب«، وإلى ص 213، 214، 89، 91، 92، 122، 144 
من »الشميسي«.

)2( تركي الحمد: العدامة. ص 8.
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التي أصبحت صفراء اللون بعد تجاوز الدهناء)1(، وهي تمر سريعًا مثل سنوات العمر«)2(.
وفي »الكراديب« يصف حمام السجناء على النحو اآلتي:

»كان الحمام في غاية االتس�اع، في وس�طه مرحاض بلدي، وعلى الركن األيس�ر »دوش«، 
ب�دون ح�وض، وبجانب الباب حوض غس�يل أبيض تتناث�ر عليه بعض البق�ع البنية. وفي آخر 
الحمام، كان هناك نافذة صغيرة عالية بعض الش�يء، بقضبان فوالذية متينة. كان الحمام نظيفًا 
ج�دًا، مقارن�ة بحم�ام الخب�ر، وإن كان هن�اك بع�ض الروائح المزعج�ة المعتادة ف�ي مثل هذه 

األماكن، ولكن كان من الممكن احتمالها واالعتياد عليها بسهولة في وقت قصير«)3(.
هكذا كان الكاتب يحرص على وصف الفضاءات واألش�خاص بش�يء من التفصيل الذي 
يذكرن�ا بالواقعيي�ن الطبيعيي�ن، وخاصة عند وصف أش�خاص أو فضاءات ليس�ت ذات أهمية 
بالنس�بة إل�ى بن�اء الرواية، على نح�و ما يتراءى لنا في وص�ف دراجة نارية تمرق بس�رعة فائقة 

بجانب السيارة التي كانت تنقل بطل الرواية من مطار »جدة« إلى »الكراديب«:
»وجف�ل من صوت كأزيز الرصاص مر بجانب الس�يارة، لم يلب�ث أن هدأ روعه حين تبين 
دراج�ة ناري�ة تتجاوز الس�يارة بس�رعة، وعليها ش�ابان يتحدثان ويضحكان بص�وت عاٍل، غير 

مدركين لنوع السيارة التي تجاوزاها ومن بداخلها«)4(.
فإذا كان وصف بطل الرواية ووصف ما تناوله من طعام في القطار ووصف حمام السجناء 
في »الكراديب«، على نحو ما مر، وصفًا مسّوغا لعالقته الوثيقة بالشخصية الروائية، فإن وصف 

هذه الدراجة النارية بجانب سيارة السجن ليس له أي مسّوغ كما نرى.
وفي المقابل فإن الكاتب يمر سريعًا على وصف ما استجد في الفضاء الخارجي من مظاهر 
التط�ور في أثناء فترة س�جن »هش�ام العابر«، فيوجز الوصف، على أهمي�ة ذلك الوصف الذي 
يوح�ي بحركة التاريخ لو تم، ويس�هم في تعميق النزع�ة التاريخية في هذه الرواية التي تطمح � 
فيما تطمح إليه � إلى رصد مالمح التطور الفكري والسياسي والعمراني واالقتصادي في قطر 

مهم من األقطار العربية الخليجية.

اسم بلدة.  )1(
تركي الحمد: الشميسي. ص 122.  )2(

)3( تركي الحمد: الكراديب. ص 28-27.
)4( المصدر نفسه. ص 10.
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»ل�م يتجه أب�وه إلى العدامة حي�ن وصال الدمام، ب�ل تعداها، واخترق »كم�ب البدو« حتى 
وصل إلى المستش�فى المركزي، ثم اتجه ش�مااًل وكأنه يريد طريق القطيف، في شارع لم يكن 

موجودًا قباًل، فقد كان عبارة عن حي جديد أقيم على أرض زراعية في السابق«)1(.
يأتي هذا الوصف في س�ياق وصف الفضاء الخارجي الذي أصابه تغير كبيرفي أثناء سجن 
»هش�ام العاب�ر«، ولك�ن الكاتب كما نرى، يصفه وصفًا مبتس�رًا، وهو ما يفعل�ه في موقف آخر 
م�ن مواق�ف الرواية، وهو موقف عودة »هش�ام العابر« إلى »الرياض« بعد خروجه من س�جن 

»الكراديب«:
»وه�ا ق�د عاد إلى الرياض م�ن جديد.. لم تعد الري�اض هي الرياض، ول�م يعد الناس هم 
الن�اس. ها هو يكاد يكمل س�نته األولى ف�ي الرياض بعد العودة. ولكنه ال يش�عر بأي حميمية 
نحوه�ا، كم�ا لم يعد يش�عر ب�أي حميمية نحو الدم�ام أو أي م�كان آخر، فلم يع�د المكان هو 
الم�كان. عندم�ا وص�ل إليه�ا ألول مرة من�ذ إطالق س�راحه، أخذ يج�ري كالمجنون بس�يارة 

الكومارو السبور بين أحيائها وحاراتها.
جال كالمجنون في الشميس�ي وش�ارع عس�ير واألزقة المتفرعة، ولكنه ل�م يجد ما يبحث 
عن�ه. البي�وت التي يعرفها هدمت، وأخذت تحل محلها عمارات ش�اهقة.. مكان هذه العمارة  
كان بيت الخال، ومكان هذه البناية كان منزل الش�باب، ومكان هذه األرض البيضاء كان منزل 

رقية، ومكان هذه الشقق كان منزل سارة«)2(.
إن مثل هذا الوصف الموجز المبتسر الذي يقابل وصف »هشام العابر« أو وصف »الحمام«، 

على سبيل المثال، يؤكد بال شك مدى االختالل في إيقاع الوصف في الرواية.
* * *

وختام�ًا، فإن تركي الحمد في ثالثية »أطياف األزقة المهجورة« يطرح إش�كالية الحرية في 
أبعادها الفيزيقية الوضعية التي تتراءى في المظاهر السياسية واالجتماعية خاصة، وفي أبعادها 
الفلسفية الميتافيزيقية التي تتراءى في المظاهر الدينية والعقائدية، معبرًا عن رؤية فكرية تتبلور 
ف�ي مب�دأ التجربة الذاتية تحدي�دًا، وهو المبدأ ال�ذي يراهن عليه الكاتب في س�ائر أجزاء هذه 

)1( تركي الحمد: الكراديب. ص 280.
)2( المصدر نفسه. ص 286.
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الرواية وهواجسها.
وإذا كان الخط�اب الفك�ري يطغى على هذه الثالثية ف�إن الكاتب يحاول جاهدًا أن يخضع 
ذل�ك الخطاب إل�ى الصياغ�ة الروائية الفنية بحش�د أدوات فني�ة رائجة في الرواي�ة المعاصرة 
عالميًا وعربيًا، من مثل تيار الوعي، واالس�ترجاع، واألحالم، والتناص، والس�رد، والوصف، 

فيوفق حينًا ويخفق حينًا آخر.
وأّي�ًا ما يكون األمر، فإن ثالثية »أطياف الحرية« لتركي الحمد تظل من الروايات الخليجية 
التي تؤس�س للفن الروائي في منطقة الخليج العربي، وتس�هم في إرس�اء تقاليده، مستفيدة من 

التجارب الروائية العالمية والعربية على حد سواء.
* * *
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 طبيعة العجائبي في رواية »شرق الوادي« 
لـ »تركي الحمد«

تمث�ل رواي�ة »ش�رق ال�وادي«)1( منعطف�ًا ف�ي تط�ور الف�ن الروائي عن�د »ترك�ي الحمد«؛ 
إذ أنه�ا تختل�ف اختالف�ًا كبي�رًا ع�ن روايات�ه الس�ابقة الت�ي تش�كل ثالثي�ة »أطي�اف األزق�ة 
المهج�ورة«، )وه�ي: »العدام�ة«)2(، و»الشميس�ي«)3(، و»الكرادي�ب«()4(؛ فه�ي تتخلص من 
 الخط�اب األيديولوج�ي الطاغ�ي المباش�ر، وتوظف أس�اليب روائية مس�تعارة م�ن جماليات 
»الواقعي�ة الس�حرية Magic Realism« الت�ي انتش�رت انتش�ارًا كبيرًا ف�ي أمري�كا الالتينية منذ 

السبعينيات من القرن العشرين)5(.
ينت�ج ترك�ي الحمد في ه�ذه الرواية خطاب�ًا روائيًا يتوخى في�ه المتعة الس�ردية البدائية التي 
تش�يع في التراث القصصي الش�عبي القدي�م، ولكنه في الوقت ذاته يط�رح قضايا فكرية عميقة 
تذكرنا برواية »أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ، وهو بذلك يحقق التوازن المنش�ود بين الشكل 

والمضمون.
فما الس�بب الذي يكم�ن وراء هذا التغيير في مجرى الخط�اب الروائي عند تركي الحمد؟ 
ه�ل يعد تغيرًا طبيعي�ًا يعكس رغبة المبدع في التجريب وتطوير فن�ه الروائي؟ أم يعكس رغبته 
في تجريب أس�اليب وأدوات جديدة لضرورة موضوعية تقتضيها طبيعة الرؤية في هذا العمل 

المفاجئ؟
مهم�ا كان الداف�ع ال�ذي يكم�ن وراء هذه التجرب�ة الروائي�ة الجديدة الت�ي يخوضها تركي 
الحمد في عمله هذا، فإنها تظل ش�كاًل من أش�كال البحث المشروع عن األساليب واألدوات 
التي تمكنه من إزاحة الستار عن أرض بكر وواقع مجهول التضاريس، وكأن األسلوب في مثل 
هذا العمل يغدو وس�يلة أو منهجًا حدسيًا لمالمس�ة الحقيقة المستعصية على المناهج العلمية 

)1( تركي الحمد: شرق الوادي ) أسفار من أيام االنتظار (. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2000.
)2( تركي الحمد: العدامة. دار الساقي. الطبعة الثالثة. بيروت 2000.

)3( تركي الحمد: الشميسي. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 1998.
)4( تركي الحمد: الكراديب. دار الساقي. الطبعة الثانية بيروت 1999.

الثقافة  وزارة  منشورات  داود.  جعفر  محمد  ترجمة  لغالفر.  الحديث«  الالتينية  أمريكا  »أدب  كتاب  إلى  يرجع   )5(
واإلعالم. ط2. بغداد 1986.
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التقليدية.
وم�ا يؤنس�نا إلى هذا الطرح أن تركي الحمد س�بق له أن ش�غل بالهاج�س الميتافيزيقي في 
ثالثيته »أطياف األزقة المهجورة«، من خالل »هش�ام العابر« الذي انتهى به المطاف إلى طرح 

أسئلة مؤرقة تتصل بحرية اإلرادة ومصير اإلنسان وما إلى ذلك من أسئلة ميتافيزيقية.
ويب�دو أن تل�ك األس�ئلة تطورت ف�ي وعي الكات�ب المتأم�ل فتراءت في هاج�س البحث 
المضن�ي عن الحقيقة التي يرمز إليها في الرواية بش�خصية »س�ميح الذاه�ل« الذي يظهر حينًا 

ويختفي أغلب األحيان.
وه�ذا الهاج�س )البحث ع�ن الحقيقة( ال يخفيه الكات�ب باللجوء إلى أس�اليب التعمية أو 
التضلي�ل، كما يفعل بعض الكتاب عن حس�ن نية أو عن س�وء نية، وإنم�ا يعلنه منذ الصفحات 
األول�ى ف�ي الرواي�ة، حيث يصرح »جابر الس�درة« في س�ياق اعترافاته وس�رد س�يرته بضمير 

المتكلم على النحو اآلتي:
»حيات�ي الت�ي يمكن إيجازها بعب�ارة واحدة: البحث ع�ن حقيقة، وربما وه�م البحث عن 
حقيقة، وأنا بين الوهم والحقيقة حائر ال أدري أين أكون، بل لم أعد أدري من أكون. فإذا كان 
كل الوجود محصورًا بين حرفي الكاف والنون، فعدمي ملقى بين الوهم والحقيقة. كل ما أمنّي 
النفس به اليوم، لحظة من لحظات إش�راق المتصوفة تعتريني فجأة، فتنقلب الحيرة إلى يقين، 
ولو كان يقينًا زائفًا، المهم أن يكون يقينًا، ففي اليقين ال فرق بين الزائف واألصيل، فكله ثبات 

في النفس، وراحة في عموم الذات«)1(.
ولكن الالفت للنظر هنا أن »جابر السدرة« لم يكن يبحث عن الحقيقة المطلقة، وإنما كان 
يبح�ث ع�ن »حقيقة« بعينها لم يعلن عنه�ا بطبيعة الحال، ولعل تلك الحقيق�ة التي كان يبحث 
عنها على امتداد الرواية دون أن يظفر بها هي حقيقة وحدة األديان)2( أو حقيقة النبوة و»المهدي 

)1( تركي الحمد: شرق الوادي. ص8.
نجد ما يؤنسنا في الرواية إلى فكرة وحدة األديان في ذلك الحوار الذي يدور بين »جابر السدرة« و»غريس رزق   )2(
الله« زوجته األمريكية اللبنانية األصل، عندما يولد الصبي األسطورة »سميح الثاني«، وهو الحوار الذي نقتطف 

منه الفقرات اآلتية في هذه العجالة:
»– أحيانًا أحس أني درزية، أو حتى بوذية أو هندوسية أكثر من كوني مارونية.. بل أحيانًا أحس أني هؤالء كلهم   

وأكثر..
ثم تنظر إلى جابر وهي تقول:  
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المنتظر«، وهي الحقيقة التي تظل ذرية »جابر« تبحث عنها في نهاية الرواية دون جدوى.
لقد كان »جابر السدرة« مطمئنًا يؤمن »إيمان العجائز«، يرتع في واحة السكينة والدعة، إلى 
أن ج�اء صهره »عثمان الس�ايح« وق�دم له مخطوطًا كان جده )أي جد جاب�ر( قد تركه له أمانة، 
وعندم�ا يتلقى »جاب�ر« ذلك المخطوط الضخم ال�ذي تفوح منه رائحة »ده�ن العود«، ويأخذ 
في قراءة صفحاته الرثة المكتوبة بالخط الكوفي تس�توقفه فقرة تحثه على البحث عن »س�ميح 

الذاهل«، وهي الفقرة اآلتية:
»ه�ذا م�ا قال�ه عبدالل�ه الفقير إلى رب�ه، والطامع ف�ي رحمته، جاب�ر بن صالح ب�ن فالح بن 
سمحان السدرة، الذي رأى سميحًا، وعاش أيامه.. ندبنا البخت، والبخت ندبنا.. جانا سميح 
وتركناه، واليوم نبحث عن سميح لكن أين أنت يا سميح.. طال العهد، وحانت اللحظة، جعلنا 

الله من شهودها«)1(.
ومنذ تلك اللحظة يرتمي »جابر الس�درة« في برزخ »الضياع والحيرة«، ويأخذ في الدوران 
كم�ا »ي�دور الثور حول الس�اقية«، باحثًا عن »س�ميح الذاهل« الذي يعد م�ن عمومته، آماًل أن 
يرض�ي جده في قبره ويش�في غليل�ه من حكمة »س�ميح«، ولكن أنى له العثور على »س�ميح« 
الذي يضرب في مناكب األرض مقتفيًا آثاره دون أن يحظى بلقائه؟!؛ ذلك أن »س�ميحًا« يرث 
حب الس�فر عن وال�ده »رفيع« وجده »عاي�ش« اللذين كان الواحد منهما يغيب س�نوات حتى 
يي�أس أهله منه ث�م يظهر فجأة كي يغيب م�ن جديد، ولكن الفرق بين »س�ميح« ووالده وجده 
كبي�رأنَّ »س�ميح« يختلف عنهما من حيث غمومه وذهوله وحكمت�ه وكراماته وزهده وعذوبته 

ما الفرق يا جابر؟..  
وبهت جابر من سؤالها وهو الغارق في هواجسه:  

ماذا؟.. ال أدري عما تتحدثين..  
أقصد ما الفرق بين األديان.. وأيها هو الصحيح..  

اإلسالم بال ريب.. أليس هو آخر األديان، ومحمد خاتم األنبياء والمرسلين؟  
أنت تقول اإلسالم، وأنا أقول المسيحية، وجارتنا إستر تقول اليهودية.. نقول ذلك ألننا ولدنا ونشأنا على ذلك،   

ولكن أينا صاحب الدين الصحيح؟
وأخذ جابر ينظر إليها ببرود من دون أن يعني كالمها له شيئًا. ولم تكن غريس تنتظر إجابة، فقد كانت كمن يحدث   

نفسه وهي تقول:
أعتقد أن األديان كلها صحيحة يا جابر، إذا كان المؤمن صادقًا إيمانه.. ») الرواية. ص 233 � 234 (  

تركي الحمد: شرق الوادي. ص 28.  )1(
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وشفافتيه في آن واحد.
وأي�ًا ما يكون األمر، فإن »جابر الس�درة« ينذر حياته للبحث عن »س�ميح الذاهل«، ويتخذ 
م�ن الحي�اة ذريعة تصله ب�ه، فيترك ربعه المقفر »خب الس�ماوي« ويلتح�ق بالملك عبدالعزيز 
فيخوض إلى جانبه غمار حروبه باحثًا عن »سميح«، ويسافر إلى القدس عندما يستنشق أخباره 
هناك، ولكنه يعلم أنه يقيم في دمش�ق فيس�افر في إثره، ويتزوج هناك وينجب ويستقر ردحًا من 
الزمن باحثًا عنه، ويعود إلى »خب الس�ماوي« كي يطمئن على أهله ويتزوج من »زهرة« أرملة 
صديق�ه »أب�ي عثم�ان«، فيضمها إلى زوجت�ه القديمة »هيل�ة«، ثم يضطر إلى العمل في ش�ركة 
النفط األمريكية »أرامكو« بالظهران، حيث يقع في ش�باك زوجة رئيس�ه في العمل، ولكن ذلك 
ال يمنعه من المش�اركة في المظاهرات العمالية ضد الشركة، ثم يسافر إلى أمريكا ويتزوج فتاة 
من أصل لبناني تنجب له صبيًا يشبه »سميح الذاهل« تمامًا، ولكنه ما يلبث أن يفقدها مع ابنها 
في زيارة إلى لبنان، وفي أمريكا يظهر له رس�ول »س�ميح الذاهل« مفس�رًا له لغز الش�به بين ابنه 
و»الذاهل«، وفي نهاية المطاف يضع عصا الترحال في »خب الس�ماوي« وقد يئس من العثور 

على »سميح الذاهل« وابنه الذي يشبهه.
تلك أهم األحداث التي حشدها تركي الحمد في روايته مشّرقًا مغّربًا.

وليس من ش�ك في أن هن�اك قضايا كثيرة تثيرها هذه الرواية وتغرينا بالخوض فيها، س�واء 
من حيث المضمون أم من حيث الش�كل، ولكننا لن نستجيب لهذا اإلغراء حفاظًا على سمت 
هذا البحث والتزامًا بمنهجه الذي يفرض علينا أن نتقيد ب� »طبيعة العجائبي« في هذه الرواية.

فم�ا س�ر »العجائب�ي« في ه�ذا العمل إذن؟ وم�ا مدى أصالة األس�لوب العجائب�ي في هذا 
العم�ل؟ وإلى أي حد اس�تطاع ترك�ي الحمد أن يوفق في توظيف أس�اليب الواقعية الس�حرية 

فيه؟! 
تلك هي األسئلة التي يطمح البحث لإلجابة عنها انسجامًا مع المنهج الذي يحكمه.

أ - سر العجائبي:
يكمن سر العجائبي في التردد بين الحقيقة والخيال، أو في التردد بين قوانين الطبيعة الثابتة 
كما وعاها اإلنس�ان في ظ�روف تاريخية معينة، وتعود على ربط ظواهرها بأس�بابها، واختراق 
تلك القوانين وبتر الصالت بين الظاهرة وأس�بابها المنطقية وفقًا للمنطق الذي يألفه اإلنس�ان؛ 
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»فف�ي عال�م هو بالفعل عالمنا، ذلك الذي نعرفه، بال ش�ياطين، وال »س�لفات«، وال »هامات« 
تمص الدماء، يقع حدث ال يمكن أن يفسر بقوانين هذا العالم المألوف نفسه، وعلى من يدرك 
الحدث أن يختار أحد الحلين الممكنين: إما أن األمر يتعلق بخداع الحواس الناتج عن الخيال، 
فتبق�ى قوانين العالم على حالها، وإما أن الحدث وقع حقًا، فهو جزء مدمج في الواقع، غير أن 
ه�ذا الواق�ع محكوم بقوانين مجهولة من طرفنا. فإما أن الش�يطان وهم وكائن متخيل، وإما أنه 

يوجد فعاًل مثل الكائنات الحية األخرى تمامًا، مع تحفظ وهو أن المرء نادرًا ما يلقاه«)1(.
هكذا يفس�ر »تودوروف« ظاهرة العجائبي، الفتًا النظر إلى أن مفهوم العجائبي يتحدد وفقًا 
للت�ردد الذي يحس�ه المتلقي الذي »ال يعرف غي�ر القوانين الطبيعي�ة«)2( لحظة مواجهة حدث 

خارق يناقض قوانين المنطق أو العلل.
وإذا أردنا أن نحدد منبع العجائبي أو طبيعته في »شرق الوادي«، فإننا نستطيع أن نميز ثالثة 

مصادر رئيسة للفعل العجائبي:
1 - الفعل المعجز: وهو فعل رباني يصدر عن اإلله القدير جل شأنه، ويتراءى لنا هذا الفعل 
في النصوص الكثيرة التي حش�دها تركي الحمد في صدور فصول روايته أو»أس�فارها« بتعبير 
أدق، وتتف�اوت هذه النصوص في قيمتها بحس�ب المصادر التي اس�تقيت منه�ا؛ فمنها القرآن 
الكري�م)3(، ومنه�ا »الكت�اب المق�دس«)4(، ومنها كت�اب »قصص األنبي�اء«)5( للثعلب�ي، ومنها 
األس�اطير الس�ومرية)6(، ومنها كت�ب تراثية مثل كت�اب »بدائع الزه�ور« البن إي�اس)7(، ومنها 

)1( تزفيتن تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي. ترجمة الصديق بو عالم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة 
األولى. القاهرة 1994. ص 43 � 44.

)2( المرجع ذاته. ص 44.
)3( يرجع إلى ص 73 من الرواية، على سبيل المثال، حيث صّدر الكاتب »سفر األولين« بآيات قرآنية كريمة من سورة 

األعراف ) اآليات 11 � 25 (.
)4( يرجع إلى ص 31 من الرواية، على سبيل المثال، حيث صدر الكاتب »سفر اآلفلين« بفقرات من »سفر التكوين« 

)الفصل الثالث، الفقرات 7 � 19 (.
.5( يرجع إلى ص 201 من الرواية، على سبيل المثال، حيث صّدر الكاتب »سفر الالهين« بأمشاج من قصة آدم(
)6( يرجع إلى ص 259 من الرواية، على سبيل المثال، حيث صّدر الكاتب »سفر الحنين« بأسطورة سومرية تصور 

انسجام جميع المخلوقات في »سومر أرض الجنوب«.
كتاب  من  بفقرات  السومرية  األسطورة  الكاتب  أردف  حيث  الرواية،  من   260  �  259 ص  إلى  يرجع   )7( 

»بدائع الزهور« البن إياس، تتفق في مضمونها مع تلك األسطورة.
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أق�وال تنس�ب إلى »عكرم�ة«)1(، ومنها أقوال م�ن مخطوط الجد »جابر بن صالح بن س�محان 
السدرة«)2(.

ويوحي الكاتب في س�ياق الس�رد أن هذه النصوص مقتطفة م�ن المخطوط العجيب الذي 
ورثه »جابر الس�درة« عن جده، ولذلك يجع�ل »جابرًا« يتذكر أحاديث جده في طفولته وكيف 
أن�ه كان يؤك�د ل�ه أن »بدائع الزه�ور«، و»قصص األنبي�اء«، أفضل كتابين يمك�ن قراءتهما بعد 
الكتاب والسنة)3(؛ فقد قرأ الجد »كتبًا كثيرة، وضللته كتب كثيرة«)4(، ولعل مظاهر ذلك الضالل 

اإليحاء بالتقاء نصوص مثل هذه النصوص المتباينة في مصدرها المتجانسة في روحها.
وإذا كانت النصوص المأخوذة من الكتب السماوية تسّوغ في تآلفها وتناظرها بوصفها من 
مصدر إلهي واحد، فإن مقابلة تلك النصوص بنصوص أسطورية سومرية يمكن أن يثير دهشة 
المتلق�ي ويوهمه بأطروحة فكرية معينة غريبة قد تفرض نفس�ها عل�ى المتلقي المؤول فرضًا، 

ونعني بذلك أطروحة المرجعية في تلك النصوص.
وأي�ًا ما يكون األمر، فإن مجمل النصوص التي صدرت بها فصول هذه الرواية تؤكد ضمنًا 
إمكانية حدوث الفعل العجائبي ومنطقيته وائتالفه مع أحكام العقل والنقل، ولذلك فإنها تظل 
متفاعل�ة مع بعض رؤى المتن الروائي )على نحو م�ا يريد جيرار جينيت في كتاباته عن ظاهرة 
التن�اص ف�ي األعمال األدبي�ة أو عن ظاهرة »عتب�ات النص«()5(، وربما جاز لن�ا أن نتخذ ذلك 
قرينة على ترجيح نمط الفعل العجائبي المسّوغ الذي يتخذ شكل الحقيقة المنطقية في الرواية.
2 - الفعـل الوهـم: وهو فعل بش�ري يبدو أول وهلة خارقًا عجائبي�ًا، ولكن المتلقي ما يلبث 
أن يش�ك ف�ي حدوثه، ألن فاعله أو ش�اهده يش�ك في عجائبيت�ه، وبتعبير آخر ف�إن هذا الفعل 
ين�وس بين الحقيقة والخيال، وبالتالي فإن قوانين المنطق، أو قوانين الطبيعة، أو نواميس العلة 

والمعلول تظل حاضرة في ذهن المتلقي.
 ويمك�ن أن نتمث�ل هن�ا بع�دد كبي�ر م�ن األح�داث أو المواق�ف العجائبي�ة ف�ي رواي�ة 

)1( يرجع إلى ص 293 من الرواية، حيث صّدر »الخواتيم« بقول ل� »عكرمة« عن نعمة النور التي منحها الله اإلنسان.
)2( يرجع إلى ص293 من الرواية.

)3( »شرق الوادي«. ص17.
)4( المصدر نفسه. ص 17.

)5( يرجع إلى كتاب »جيرار جينيت Gérard Genette« »عتبات Seuils«. منشورات »سوي Seuil«. باريس 1987.
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»شرق الوادي«:
ففي »س�فر األولين« يظهر »س�ميح الذاهل« لجابر في ليلة قم�راء زاهية ويربت على كتفه، 
فيح�س بالف�زع، كما يح�س »ببرودة ضافي�ة« تخترق كل جوانح�ه، ويحبس »س�ميح« قبالته، 
وعلى كتفيه غرنوقان، أحدهما أبيض واآلخر أس�ود، ويدور بين الرجلين حوار مثقل باإلبهام 
والرم�وز واإليحاء)1(، ولكن الكاتب يبّدد س�حرية هذا الموقف ويفضح س�ر الفعل العجائبي 

على النحو اآلتي:
»ولكن س�ميحًا نهض بس�رعة، وغاب في وجه القمر، وعندما أفاق جابر في صبيحة اليوم 
التالي على حرارة الش�مس الس�اطعة، ُهيَّيء له أنها تبتس�م ألول مرة في حياته، وكانت رائحة 

كدهن العود تنتشر في خياشيمه«)2(.
يه�ز الكات�ب في هذه الفقرة أركان العجائبي،  ويطرد فل�ول الضباب الذي يلفه بجملة مثل 
جمل�ة »أف�اق جاب�ر«، وجملة »ُهيَّ�ىء له«، وهو ما ينتش�ل المتلق�ي من غمرة الفع�ل العجيب 
الخ�ارق، ويجعله يرتاب في الموقف برمته، مفترضًا أن »جابر الس�درة« كان يرى س�ميحًا في 

الحلم، ولم يره في الواقع.
وفي »س�فر التائهين« تموت »زهرة« زوجة »جابر السدرة« في مشهد سحري غريب؛ إذ إن 

حية تلدغها في فخذها ثم تدخل جوفها، ويحاول »جابر« أن ينقذها دون جدوى.
إن »زهرة« التي كانت تحتضر ترى حمامًا أبيض، وترى حصانًا مجنحًا يعانق الشمس التي 

كان رأسها مجلاًل بنسر ذهبي، كما ترى أمها التي كانت تمد لها يديها من العالم اآلخر.
وعل�ى الرغ�م من أن »هيلة« زوج�ة »جابر« األولى تس�رد حكاية الحي�ة بالتفصيل، مؤكدة 
صحته�ا، ف�إن »جابرًا« ال�ذي لم ير تلك الحية يجرد ذلك المش�هد من عجائبيت�ه ويرتاب فيما 
كان�ت تراه »زهرة«: »بال خرابي�ط وكالم فارغ، فزهرة كانت تهلوس من أثر اللدغة«)3(، كما أن 

لدغة الحية تغدو أمرًا عاديًا يمكن أن يحدث ألي كائن بشري.
وفي موقف آخر من »سفر التائهين« كذلك، يظهر »أبو عثمان« الذي كان مات منذ سنوات، 
كم�ا يظهر »عايش« الذي مات منذ عش�رات الس�نوات، وأمامه هرة س�وداء تتمس�ح به، وحية 

)1( يرجع إلى »شرق الوادي«. ص 94.
)2( »شرق الوادي«. ص 94.

)3( »شرق الوادي«. ص 197.
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ضخم�ة تلت�ف حول كتفيه، و»كان عاي�ش يضحك ويقول: كلكم مج�رم، وكلكم في الخطيئة 
تقع�ون، ولكنكم ال تلعنون إال ابن الس�ماء.. ثم يقهقه ويتحول إلى تيس حالك الس�واد تقدح 
عين�اه ش�ررًا غريب�ًا، وقد امتأل فمه بلع�اب كثير، كان يقط�ر من فمه إل�ى األرض، فيتحول إلى 

ديدان سوداء تسعى على الرمال«)1(.
ولي�س من ش�ك ف�ي أن المتلقي ال�ذي يعرف حال »جابر الس�درة« على إث�ر موت زوجته 
»زه�رة« الت�ي كان متعلقًا بها يدرك فورًا أنه يهلوس، وأن ما كان ي�راه ليس حقيقة، وفضاًل عن 
ذلك، فإن »جابر الس�درة« نفس�ه ال يصدق عينيه، وال يؤمن بعودة »أبي عثمان« أو»عايش« إلى 

الحياة: »ال بد أني كنت أحلم.. البد أني كنت أخذرف.. وإال فإنني مجنون«)2(.
يب�دد الكات�ب العجائب�ي نهائيًا عندم�ا يجعل »جابر الس�درة« يرتاب في حواس�ه وفي قواه 
العقلي�ة، وهو ما يعزز موقف المتلقي الذي كان يش�ك في م�ا كان يتراءى لجابر على إثر موت 

زوجته.
3 - الفعل الصريح: ال يحرص الكاتب في هذا النمط من الفعل العجائبي على تبديد الوهم 
أو تجري�د الخوارق من قوائمها، بل يحرص على تأكيدها ووصفها بالتفصيل، موهمًا المتلقي 

بأنها حقيقة ساطعة ويقين ال يقبل الشك.
ويمكن أن نس�تأنس إلى هذا النمط من الفعل العجائبي البش�ري أو الطبيعي بمواقف كثيرة 

في الرواية، ويمكن أن نقف عند بعضها، على سبيل المثل الحصر:
ففي »س�فر التائهين« يظهر »س�ميح الذاهل« في الظهران، فيراه »جابر السدرة«، ويشك في 
ذلك بداية مفس�رًا ذلك بالبعد عن أهله والظروف القاس�ية التي أوش�كت أن تدفع به إلى حافة 

الجنون، ولكنه يعود فيؤكد بأنه »ليس مجنونًا، ولقد رأى سميحًا«)3( بالفعل.
وفي »سفر التائهين« كذلك يظهر »سميح الذاهل« بين العمال المتظاهرين ضد شركة النفط 
األمريكي�ة، بينما كانت ق�وات األمن وعبيد األمير تقمع أولئ�ك المتظاهرين وتلهب ظهورهم 
بالعصي، ويجد »جابر الس�درة« نفسه محاصرًا، فإذا ب� »سميح الذاهل« ينقذه من ذلك المأزق 

في مشهد سحري عجائبي عاٍت.

)1( المصدر نفسه. ص 198.

)2( المصدر نفسه. ص 200.
)3( »شرق الوادي«. ص 166.
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»إن�ه س�ميح بعينه، وعصا الزيتون التي وصفها أب�و عثمان في يده، وهي تضيء بنور أخضر 
ه�ادئ ف�ي الظالم المحيط. وعقدت الدهش�ة لس�انه، فلم يس�تطع قواًل. نظر إليه س�ميح وهو 
يبتسم، وأشار إلى ناقة عمانية حمراء وكأنها من نوق عنترة التي جلبها من عند الملك النعمان، 
وأم�ر جاب�رًا أن يركب أمامه وهو يقول: »كانت الناقة معنا دائم�ًا. ولن تتخلى عنا اليوم.. هيا«. 
كل ذل�ك يج�ري وجابر مدهوش، فهو ال يدري من أين جاء س�ميح وال من أين جاءت الناقة. 
وتقدمه سميح، وركب على ظهر الناقة، وأشار إلى جابر أن يركب أمامه، فأطاعه وهو غير واع 
بذات�ه وما يفع�ل، وال يدري كيف يمكن لهما أن يخترقا الحص�ار المحيط على ظهر ناقة. ولم 
يلبث س�ميح أن أخرج ريش�تين بيضاوين من جيب�ه، غرس إحداهما في جانب الناقة األيس�ر، 
واألخ�رى ف�ي الجان�ب األيمن، ث�م غمغم بكلمات ل�م يتبينها جاب�ر، ولم تلبث الريش�تان أن 
تحولتا إلى جانبين عظيمي االتس�اع، س�ّدا المش�رق والمغرب معًا، وأخ�ذت الناقة ترتفع في 
الهواء، ولم تلبث أن أخذت تس�بح في الس�ماء، حتى أنه رأى بيوت »س�ينير س�تاف« الظهران 
تحت�ه تمامًا، كما رأى قوات األمير المنتش�رة في الدم�ام والقطيف، ثم رأس تنورة. وما هي إال 
لحظ�ات، حت�ى كان في حوش كوخه الرملي في رحيمة. وما أن حطت الناقة في المنزل، حتى 
استعاد جابر وعيه بالمحيط، وأخذ يتلفت حوله، ولكن ال وجود لسميح أو الناقة، مجرد نجمة 

خضراء كانت تلمع بشدة في األفق الشرقي من بعيد«)1(.
لقد فضلنا أن ننقل هذا النص العجائبي، على طوله، كي نقف على مدى إسهاب الكاتب في 
وصف هذا المش�هد السحري الذي يضاهي مشاهد مماثلة في أعمال »ماركيز« أو»بورخيس« 
أو»كوندي�را«، وهذا اإلس�هاب لم يأت عبث�ًا، وإنما كان بغرض إيه�ام المتلقي بحدوث الفعل 

العجائبي، وإقناعه به.
وال يكتفي الكاتب بذلك، بل نراه يؤكد صحة هذا الفعل الخارق لقوانين الطبيعة ونواميس 
المنطق المألوف من خالل اقتناع »جابر الس�درة« بما حدث: »هل كان يحلم، أم أنه »خبل«.. 
أخذ يحدث نفس�ه.. ولكن كيف؟.. ها أنا في البيت، فأين س�ميح والناقة؟.. إن كانت المسألة 

حلمًا ووهمًا، فما الذي أتى بي إلى البيت؟«)2(.
هكذا يضفي الكاتب على هذا المشهد العجائبي مسوح الحقيقة التي يؤكدها المنطق؛ فإن 

)1( »شرق الوادي«. ص 185 � 186.
)2( المصدر نفسه. ص 186.
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لم يظهر »س�ميح الذاهل« وينقذ »جابر الس�درة« بهذه الطريقة العجائبية، »فما الذي أتى به إلى 
البيت«؟ إنها حجة منطقية على زوال المنطق!

ب�ل يذه�ب الكاتب إلى حد أبعد من هذا في اإليه�ام بحقيقة العجائبي، فيجعل هذا اإليهام 
يش�مل طي�ران العمانيي�ن على س�عف النخيل، وطي�ران القدامى على »البس�اط الس�حري في 
قصص ألف ليلة وليلة التي كان أبو عثمان يدمنها«)1(، وعلى الرغم من أن األمر كله كان متعلقًا 
ب� »س�ميح الذاهل« الذي يعد لغزًا مستعصيًا على العقل، فإن »جابر السدرة« لم يكن يشك في 
وجوده الفعلي؛ ف� »قد رآه، وتحّدث إليه، وجلس أمامه على الناقة، ورأى الس�ينير س�تاف بيتًا 

بيتًا«)2(.
وف�ي كل ذل�ك تأكيد صريح للفعل العجائبي م�ن الكاتب أو من الن�ص الروائي بغية إيهام 

المتلقي بحقيقة العجائبي.
4 - الفعل المركب: وهو الفعل العجائبي الذي ينوس بين الحقيقة والوهم، فيبدو أول وهلة 

فعاًل زائفًا ال يرتكز على دعائم مقنعة، ثم يتضح فيما بعد أنه فعل عجائبي حقيقي.
فف�ي »س�فر الالهي�ن« يرتاب »جاب�ر الس�درة« في بقع�ة الدم ال�ذي نزف من زهرة س�اعة 
احتضاره�ا، وي�رى فيه�ا أثرًا عاديًا ال يش�كل فعاًل عجائبي�ًا، على الرغم من أن�ه كان يعاني من 
االكتئاب النفسي على إثر موت »زهرة«، ولكنه فيما بعد يكتشف أن تلك البقعة لم تكن عادية 
كما ظنها، بل كانت تنطوي على فعل عجائبي صارخ؛ فقد بقيت على رمال الحوش »لعدة أيام 
م�ن دون أن ت�زول، رغم المياه الكثيرة التي ُصبَّت عليها. وحتى عندما زالت بقيت بقعة دهماء 
واضح�ة ال تريد أن تزول؛ بل إنها اتس�عت حتى أصبح�ت بحجم نصف الحوش وأخذ الناس 
يطلق�ون اس�م »الحوش األدهم« على بيت أبي عثمان الس�ايح، ولم يلب�ث مع األيام أن تحّول 

إلى »حوشدهام«)3(.
وحينئذ لم يعد هناك مجال للش�ك في عجائبية هذه البقعة، خاصة وأن الناس كانوا ش�هودًا 
على ذلك، وبالتالي فإن الفعل العجائبي هنا لم يعد وهمًا من أوهام »جابر الس�درة« الذي كان 

يهذي على إثر موت زوجته األثيرة لديه.

)1( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)2( »شرق الوادي«. ص186.
)3( المصدر نفسه. ص 202.
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إال أن الكاتب ما يلبث أن يهز هذا اليقين الذي اكتسبه المتلقي، عندما يصف تدهور الحالة 
النفس�ية ل� »جابر الس�درة« الذي صار يخاف من لحظات الصالة، إذ كان كلما أراد الس�جود، 
وج�د ذل�ك الدود الذي كان يخرج م�ن فم »عايش« يعبث عل�ى األرض أمامه، وكلما انتصب 
�ر م�ن القرآن، انتصب »عاي�ش« أمامه وهو يضحك، وكلما جلس للتش�هد  وه�م بقراءة ما تيسَّ

األخير، احتلت »زهرة« كل تفكيره، وبرزت »هيلة« وهي تهز رأسها مؤنبة«)1(.
فاآلخ�رون الذي�ن كانوا حجة على ح�دوث الفعل العجائبي وكانوا ش�هودًا على بقعة الدم 
التي اتس�عت حتى أصبح�ت »بحجم نصف الحوش« لم يعودوا يوج�دون إال في وهم »جابر 

السدرة«، مثلهم مثل »عايش« و»زهرة«.
يتعمد الكاتب في هذا النمط من الفعل المكر والعبث بأعصاب المتلقي، ويجعله يتس�اءل 
باس�تمرار: ما مدى صحة هذا الفعل العجائب�ي؟ وما حقيقة ما حدث أصاًل؟، وبتعبير آخر فإن 

المتلقي يغدو معلقًا بين الحقيقة والوهم، ينوس كما ينوس »بندول« الساعة.
ولع�ل الموق�ف اآلخر األكثر وضوح�ًا وتمثياًل لهذا النمط من الفع�ل العجائبي هو موقف 
مي�الد اب�ن »جابر الس�درة« من »غري�س رزق الل�ه« األمريكي�ة اللبنانية األص�ل، وذلك االبن 

األسطورة..
ينج�ب  »جاب�ر الس�درة« صبيًا عجيبًا م�ن »غريس« ؛ فق�د ولد في يوم »اجتم�اع الكواكب 
الس�بعة في آخر يوم من برج الجوزاء، وأول أيام الس�رطان«)2(. فجمع »الربيع والصيف معًا«، 
أو جمع »الخضرة والنضج« معًا، وخرج من والدته »بيس�ر من دون أن يصرخ، بل كان مبتس�مًا 
بش�كل غري�ب«)3(، وأخذ يتكلم وه�و في المهد، كما أقس�مت والدت�ه)4(، واألغرب من ذلك 
كله أنه جاء صورة طبق األصل عن »س�ميح الذاهل«، وهو ما يحير »جابر الس�درة« ويعذبه في 
الوقت نفسه؛ ألنه أصبح يشك في وجود عالقة ما بين »غريس« و»سميح الذاهل« متسائاًل عما 

إذا كان »شيطانًا أم مالكًا، أم أنه كان مجرد وهم من أوهام الصحراء؟«)5(.

)1( المصدر نفسه. ص 203.
)2( »شرق الوادي«. ص 233.

)3( الصفحة نفسها.
)4( يرجع إلى الرواية. ص 241.

)5( »شرق الوادي«. ص 236.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   65 8/11/10   1:50 PM



66

ف�ي  بناه�ا  ق�د  كان  الت�ي  المتلق�ي  ثق�ة  يزل�زل  التس�اؤل  به�ذا  الس�درة«  »جاب�ر   إن 
»األس�فار« الس�ابقة على امتداد خم�س وثالثين ومئتي صفح�ة!، ويجعله يرت�اب في الطبيعة 
العجائبي�ة ل� »س�ميح الذاه�ل«، علمًا بأن المتلق�ي بطبيعة الحال يفقد ش�خصيته مؤقتًا بمجرد 
انغماس�ه ف�ي ق�راءة الرواية متقباًل قواع�د اللعبة وش�روطها اإليهامية على نح�و ما يحدث في 

المسرح اإلغريقي.
ولكن »جابر الس�درة« يس�تعيد إيمانه ب� »س�ميح الذاهل« بعد ذلك عندما يتراءى له رسوله 
ال�ذي ينقل إليه أخباره وش�وقه، فيعل�م أن »مردة من الجن« قد اختطفوه وقيدوه بسالس�ل من 
نحاس أحمر في أعماق »األرض الس�ابعة« في كهف مظلم ال نهاية لقراره)1(، كما يعلم منه أن 
»سميح الذاهل« مأسور لن يفك أسره إال هذا الصبي العجيب، صبي »جابر السدرة« الذي يعد 
من طينته أو من طبيعته؛ »فس�ميح الس�درة هو سميح السماوي، وس�ميح السماوي هو سميح 

السدرة«)2(.
ثم يختفي رسول »سميح الذاهل« في طقس أسطوري عجائبي ال يختلف عن أسطورية أو 
عجائبية ما جاء به من أخبار؛ فقد انفرج الس�قف فجأة »عن فتحة انهمر منها نور س�اطع، ورأى 
جابر ش�يئًا كحمامة بيضاء، بوجه خّيل إليه أنه وجه زهرة، أو غريس، ال فرق، ترفرف صاعدة، 
ث�م لم تلبث الفرجة أن التأمت وصوت يرن في أذنيه كالموس�يقى وهو يقول: اقتربت الس�اعة 

وحان الفرج«)3(.
يصف الكاتب هنا الفعل العجائبي بأس�لوب يوه�م المتلقي بأنه حقيقة ال مراء فيها، ولكنه 
ال يلب�ث أن يب�دد ذل�ك الوه�م عندما يجعل�ه يرتاب فيم�ا حدث: »ه�ل م�ا رأى كان حلمًا أم 
حقيق�ة؟«)4(، ث�م يجعله يجزم بأن ما رآه لم يكن إال هلوس�ة وأضغاث أح�الم: »ال ريب أن ما 

رأى كان حلمًا، أو وهمًا من أثر البراندي وانشغال البال«)5(.
وف�ي فق�رات الحقة من »س�فر الالهين« يعود الكات�ب فيوحي للمتلقي ب�أن ما حدث كان 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 237.
)2( »شرق الوادي«. ص 237.
)3( »شرق الوادي«. ص 238.

)4( الصفحة نفسها.

)5( الصفحة نفسها.
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حقيقة؛ ألن »غريس« هي األخرى رأت ما رآه وسمعت ما سمعه)1(!
على هذا النحو يواصل الكاتب مكره اإلبداعي الجميل فيجعل المتلقي يس�تعيد ش�يئًا من 

قناعته فيما حدث من فعل عجائبي، أي أنه يعود به إلى حال النوسان بين الحقيقة والوهم.

ب - مدى أصالة األسلوب العجائبي:
ليس من شك في أن تركي الحمد في هذه الرواية يبتكر أكثر أفعاله العجائبية ببراعة وموهبة 
تن�م عن كونه يجمع بين الرؤي�ة الفكرية الممنهجة والرؤية الحدس�ية الخيالية المبدعة، فضاًل 
ع�ن كونه قد اس�تطاع أن يربط الفع�ل العجائبي بالبيئة العربي�ة المادية والثقافي�ة، ولكن تركي 
الحم�د أف�اد من بعض األفع�ال العجائبية المعروفة في أعمال بعض كتاب الواقعية الس�حرية، 
وخاصة رواية »مئة عام من العزلة«)2( للكاتب الكولومبي »غابرييل غارسيا ماركيز«؛ فموضوع 
»المخط�وط« الذي ش�غل »جابر الس�درة« ف�ي الرواية � على س�بيل المث�ال � ال يختلف كثيرًا 
ع�ن ذلك المخطوط الذي ش�غل »أوريليانو الثاني« وحاول أن يفك رموزه بمس�اعدة العجوز 
الحكيم »ملكيادس« الذي يعود إلى الحياة كما يعود »عايش« في »ش�رق الوادي«، وش�خصية 
»جابر السدرة« تلتقي في بعض مالمحها مع شخصية »أوريليانو بوينديا«، وخاصة في خوض 
المغامرات العجيبة وفي المش�اركة في الحروب، على الرغم من اختالف الدوافع للمش�اركة 
ف�ي تلك الحروب، ف�إذا كان »أوريليانو بوينديا« قد خاص حروب�ًا كثيرة ضد المحافظين، فإن 
»خال�د الس�درة« ق�د خاض حروب�ًا ضد مناوئ�ي الملك عبدالعزي�ز، ولكن مش�اركته في تلك 
الحروب كانت عرضًا، أو كانت في سياق البحث عن »سميح الذاهل«، خالفًا لمشاركة العقيد 
»أوريليانو بوينديا« في حروبه التي كانت هاجس�ه الوحيد، علمًا بأن الغرض اإلس�تراتيجي من 
تل�ك الح�روب التي خاضه�ا العقيد »بوينديا« يتمثل ف�ي »توحيد الق�وى الفيدرالية في أمريكا 
الوس�طى«)3(، وه�ذا الغ�رض التوحي�دي كان من أغ�راض الحروب التي ش�ارك فيه�ا »جابر 
السدرة«، وإضافة إلى كل هذا فإن تركي الحمد يصف لنا »خب السماوي« الغارق في عزلة قد 

تشاكل عزلة »ماكوندو« قرية العقيد »بوينديا«.

)1( »شرق الوادي«. ص 240.
)2( غابرييل غارسيا ماركيز: مائة عام من العزلة. ترجمة سامي الجندي وإنعام الجندي. دار الكلمة للنشر. الطبعة 

السادسة. بيروت 1987.
)3( المصدر نفسه. ص 131.
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ج – تثمين توظيف أساليب الواقعية السحرية:
يع�د ترك�ي الحم�د من أب�رز الكتاب الع�رب)1( الذي�ن وعوا جمالي�ات الواقعية الس�حرية 
وتمثلوه�ا في رواية »ش�رق الوادي«، وال غرو في ذل�ك؛ ألن تركي الحمد أو غيره من الكتاب 
العرب ينهلون من تراث سردي عجائبي خصب، وخاصة تلك المطّوالت الشعبية الكثيرة، من 
مثل »ألف ليلة وليلة«، و»س�يرة عنترة«، و»س�يرة بني هالل«، و»سيف بن ذي يزن«، و»الظاهر 

بيبرس«، و»ذات الهمة«، و»فيروز شاه«، وما شاكلها.
والالفت للنظر أن زعيم الواقعيين الس�حريين »غابرييل غارس�يا ماركيز« نفسه أفاد من هذا 
الت�راث الس�حري العربي، وهو ما يت�راءى لنا بوضوح في روايته الذائع�ة الصيت »مئة عام من 
العزلة« التي نرى في الفصل العاشر منها »أوريليانو الثاني« مستغرقًا في قراءة »كتاب ال غالف 
ل�ه، وليس له عن�وان ظاهر، لكن هذا لم يمنع الطفل من أن ينكب على محتواه في لذة عظيمة. 
كان ي�روي قصة تلك المرأة التي كانت ال تأكل إذا جلس�ت إلى المائ�دة إال حبات رز تلتقطها 
بالدبابيس، وقصة ذلك الصياد الذي استعار صابورة لشبكته من جار له فأهداه سمكة شكرًا له، 
فإذا في بطنها جوهرة، وقصة القنديل الذي يستجيب لرغبات الداعين، وقصة بساط الريح«)2(.

فليس من شك في أن جل هذه الحكايات من حكايات كتاب »ألف ليلة وليلة«.
اس�تطاع ترك�ي الحم�د في ه�ذه الرواية أن ي�زاوج بين العجائب�ي والواقعي ف�ي آن واحد؛ 
وذلك من خالل تتبع س�يرة »س�ميح الذاهل« المليئة بالخوارق واأللغ�از واألفعال العجائبية، 
وتتب�ع الخ�ط التاريخ�ي العربي الذي يت�راءى في حروب المل�ك عبدالعزيز، وف�ي الحركات 
التحرري�ة العربي�ة ف�ي بالد الش�ام ومصر، فض�اًل عن اإلش�ارات الكثيرة إلى ح�روب الخليج 
المعاص�رة، وإل�ى عدد من األحداث والش�خصيات التاريخية في العصر الحديث، كاإلش�ارة 

يمكن أن نذكر من هؤالء الكتاب كاًل من »نجيب محفوظ« في روايته »ليالي ألف ليلة« )دار مصر للطباعة. القاهرة   )1(
بيروت. د  ابن رشد.  الحنين« )ترجمة مرزاق بقطاش. دار  1979(، ورشيد بوجدرة في روايته »ألف وعام من 
ت(؛ وفاضل العزاوي في روايته »آخر المالئكة« )مؤسسة رياض الريس للكتب والنشر. الطبعة األولى. لندن 
األولى.  الطبعة  واإلعالن،  والتوزيع  للنشر  الجماهيرية  )الدار  »السحرة«  روايته  في  الكوني  وإبراهيم  1992(؛ 
ليبيا 1996(؛ ورجاء عالم في روايتها »طريق الحرير« )المركز الثقافي العربي � الدار البيضاء. بيروت � المغرب. 
الطبعة األولى 1995(؛ والطاهر وطار في روايته »الحوات والقصر« )دار البعث للطباعة والنشر. الطبعة األولى. 

قسنطينة 1980(.
)2( غابرييل غارسيا ماركيز: مئة عام من العزلة. ص 164.
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إلى وفاة الملك عبدالعزيز)1(، وإلى نوري الس�عيد)2(، وإلى قيام دولة إسرائيل)3(، وإلى تصدي 
عبدالناصر للعدوان الثالثي على مصر)4(، وإلى مظاهرات الرياض)5( في أعقاب نكسة 1967، 

وإلى زيارة السادات للقدس)6(، وما إلى ذلك من وقائع وشخصيات تاريخية.
وفض�اًل ع�ن الجوانب التاريخية التي تمثل الش�ق الواقعي في »ش�رق ال�وادي«، فإن تركي 
الحمد كان حريصًا في هذه الرواية على رصد مظاهر التغير االجتماعي والعمراني واالقتصادي 
في المملكة العربية الس�عودية، كأن يصف مالمح التغي�ر في مدينة »الرياض« من خالل عيون 

»جابر السدرة«:
»ب�دأ جاب�ر يج�د نفس�ه غريبًا ف�ي الري�اض الت�ي ال تنتمي إل�ى الري�اض، لم تك�ن رياض 
عبدالعزي�ز، وال س�عود وال فيصل.. ب�ل لم تكن رياض نجد التي عرفه�ا، إنها رياض أقرب ما 
تكون إلى نيويورك إيثل، أو أوس�تن غريس، ولكنها ليس الرياض التي يعرف، والتي لجأ إليها 
هربًا من غربة الظهران ورأس تنورة. حتى منازل الجيران في الحلة أخذت في الزوال، فبعضها 
أصبح مهجورًا بعد أن غادرها أصحابها إلى أماكن أخرى، وبعضها بدأت البلدية في هدمه من 
أج�ل أعمال التوس�عة، ولم يعد في الحلة من أه�ل الحلة إال القليل، بل الكثير من بيوت الحلة 
المهجورة أخذت تكتظ باألجانب من كل جنس وكل لون، من ذوي البشرة الصفراء والسمراء 

وحتى الحمراء، وأصبح هو الغريب في حلة قصمان التي لم يعد فيها أحد من القصمان«)7(.
وإذا كان عبدالرحم�ن منيف قد س�بق ترك�ي الحمد في التأريخ ألنم�اط التغير االجتماعي 
واالقتص�ادي والعمران�ي في منطقة الخليج العربي في روايت�ه الملحمية »مدن الملح«)8(، فإن 
ترك�ي الحمد ينف�رد بهذه القدرة عل�ى المزاوجة بين الخط�اب التأريخ�ي الواقعي والخطاب 
العجائبي السحري، وذلك في سياق معالجة قضايا وطروحات فكرية عميقة، من مثل: )وحدة 

األديان، وظاهرة النبوة، والعالقة بين الشرق والغرب..(
)1( يرجع إلى الرواية: ص 268.
)2( يرجع إلى الرواية: ص 275.
)3( يرجع إلى الرواية: ص 184.
)4( يرجع إلى الرواية: ص 275.
)5( يرجع إلى الرواية: ص 285.
)6( يرجع إلى الرواية: ص 285.

)7( »شرق الوادي«. ص 282.
)8( عبدالرحمن منيف: مدن الملح. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الرابعة. بيروت 1992.
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تكمن قيمة هذه الرواية في تقديرنا في هذه المزاوجة التي تجعلنا نشبهها بشجرة ذات أصول 
ضاربة في أعماق المياه العجائبية وأغصان ضاربة في شواهق الشمس الواقعية الساطعة.

* * *
وختامًا، فقد اس�تطاع تركي الحمد في رواية »ش�رق الوادي« أن يقدم رؤية عجائبية ناضجة 
من حيث الش�كل والمضمون؛ فمن حيث الشكل استطاع أن يدرك طبيعة األساليب العجائبية 
وأس�رارها ويتمثله�ا في تمي�ز وأصالة، ومن حيث المضمون اس�تطاع أن يعال�ج قضايا فكرية 

عميقة، كقضية وحدة األديان، وقضية النبوة، وقضية العالقة بين الشرق والغرب.
وإذا كانت الرؤى الفكرية لتركي الحمد تتس�م بشيء من الشطط، فإنها تظل رؤى منسجمة 
مع طبيعة هذا العمل الروائي العنيد الذي يرتاد آفاقًا عجائبية وعوالم جامحة تتمرد على أحكام 

المنطق الوضعي المألوف، وتكسر قشرة االعتيادي في معانيه ومبانيه.
* * *
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 مفارقة الثابت والمتغير في رواية
»جروح الذاكرة« لـ »تركي الحمد«

تخوض منطقة الخليج العربي مغامرة التحديث منذ الخمس�ينيات من القرن العش�رين، أو 
من�ذ اكتش�اف النفط واس�تثماره، كما ه�و معروف، إال أن ه�ذه المغامرة تظل أس�يرة المادة ال 
الروح، أو أس�يرة الش�كل ال الجوهر، وهو ما ينسحب على مشروع الحداثة في الوطن العربي 
برمت�ه، كم�ا يرى بع�ض المفكرين من أمثال »مط�اع صفدي« الذي يذهب إل�ى »أننا ننتقل من 
بديل إلى آخر دون أن يتغير العقل، وكأننا أش�به بكأس نضع فيه ماء ملونًا أحمر.. أزرق.. دون 

أن يتغير الكأس«)1(.
ويذهب »صفدي« إلى أن العقل الغربي كان يطور نفس�ه باس�تمرار، أما نحن فإننا »ابتكرنا 
نظام�ًا معرفي�ًا واح�دًا ل�م يتغي�ر«)2(، وه�و »النظام ال�ذي انعكس ع�ن الدين، ولكن�ه ليس هو 
الدي�ن«)3(، ويعني »صفدي« بهذا »النظام« المواصفات والع�ادات والتقاليد التي تتعارض مع 

جوهر الدين.
إن المتأمل في طروحات تركي الحمد برواية »جروح الذاكرة« يتراءى له مدى انشغاله بهذا 
»النظام« المغلق الذي يقيد الشخصيات الروائية ويحفر ندوبًا عميقة في وجدانها ويحول دون 

انتشائها بمتعة الحياة العادية التي تخلو من النكد والعقد وتترقرق في سواقيها عذبة صافية.
ولكن موقف تركي الحمد في هذه الرواية ال يخلو من مفارقة ُتلمس عند تحديد مالمح هذا 
»النظ�ام« وتحليل إفرازات�ه؛ ألّن هذا »النظام« الذي تتراءى آثاره ف�ي »جروح الذاكرة« الفردية 
لبطل�ة الرواية »لطيفة« يمث�ل »الثابت« المنبوذ الذي يقابل »المتغير« المنش�ود، ولكنه ما يلبث 

أن يغدو هو نفسه مثااًل واقعيًا يرتهن به التوازن الوجداني للشخصية، كما يرتهن به مصيرها.
م�ؤدى هذه الرواية أن الزوج�ة »لطيفة األثلة« تصاب بمرض نفس�ي عضال يفضي بها إلى 
إهمال أبنائها والشروع في االنتحار، فيعرضها زوجها »صالح األثلة« التاجر الكبير على أطباء 

االتحاد في  بأبو ظبي، وغطتها جريدة  اإلمارات  وأدباء  اتحاد كتاب  مقر  ألقاها مطاع صفدي في  )1( من محاضرة 
عددها الصادر يوم السبت 2006/11/18.

)2( المرجع نفسه.

)3( المرجع نفسه.
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ش�عبيين ومش�عوذين، كما يعرضها على أطب�اء محترفين في أمريكا دون ج�دوى، ثم يعرضها 
ف�ي نهاي�ة المط�اف على الطبيب النفس�ي اللبنان�ي الدكتور »س�ليم كزبرة« الذي اتب�ع منهجية 
التحليل النفس�ي الفرويدي في تش�خيص حالتها العصابية المزمنة والحفر في ذاكرتها الفردية 
للوصول إلى جذور مش�كلتها، بحثها على البوح بما يكمن في أعماقها الالش�عورية، ومن ثم 
تحريرها من أسباب مرضها؛ إذ إن »كل فرد منا في داخله صندوق أسود، مثل ذاك الذي يوجد 
ف�ي الطائرات، يس�جل كل ما يجري ويقال داخ�ل كابينة الطائرة، وكاف�ة المعلومات المتعلقة 

بالطائرة، ولكن ال يمكن أن نعرف ما بداخل ذلك الصندوق إال بفتحه«)1(.
وبعد ألي يس�تطيع الدكتور سليم كزبرة أن يحمل مريضته على فتح »صندوق« ال شعورها 

واستخراج ما بداخله من ذكريات مؤلمة.
فقد نشأت في عائلة شديدة المحافظة، واعتدى عليها أحد معارف والدها في طفولتها دون 
علم أحد، كما كانت تمارس العادة السرية وتميل إلى تربها »فالح« ابن عمها وتعاشره معاشرة 
بريئ�ة، ولكن أهلها يفرضون عليها أن تتزوج من ش�قيقه »صالح« الذي كان يكبرها بس�نوات، 

والذي كانت أختها الكبرى »قماشة« متعلقة به.
وتس�تعرض الرواي�ة كذل�ك أحداث�ًا تتعلق بأبن�اء »األثلة« »ط�ارق« و»مش�اعل« و»بدرية« 
و»خال�د« مم�ن يمثلون الجيل الجدي�د المنهمك في جمع المال أو المنص�رف عنه إلى قضايا 
سياس�ية وأيديولوجية، كما تس�تعرض الرواية عينات من نزيالت مشفى »األجنحة المتكسرة« 
لألمراض النفس�ية بلبنان، فضاًل عن استعراض حدث زواج »صالح األثلة« من »جواهر« التي 

خطبتها له زوجته »لطيفة«، وما كان من إخفاق تلك الزيجة.
وقد شخص الدكتور »كزبرة« حال »لطيفة«، وحاول أن يشرح نتائج تحليله لما أصابها، في 

إسهاب، ويمكن تلخيص نتائج ذلك التشخيص فيما يأتي:
1 - إن »لطيفة« لديها »شعور مكبوت بالذنب«)2(، ولذلك فإنها تعاقب نفسها دون أن تشعر؛ 

تريد أطفااًل ومسؤوليات، ولكنها  الزواج، ولكنها تزوجت، ولم تكن  تريد  لم تكن  فهي 
أنجبت وتحملت مسؤولية رعايتهم، وهي غير قادرة على أن تتأقلم مع مجتمعها، أوغير 
ذلك  عن  البعد  تستطيع  ال  ذاته  الوقت  وفي  مجتمعها،  عن  تختلف  مجتمعات  مع  قادرة 

)1( تركي الحمد: جروح الذاكرة. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2002 ص 204
)2( الرواية. ص 233
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المجتمع أوالعيش في كنفه، وهنا تكمن عقدتها؛ إذ إنها كانت تشعر بالشذوذ واالنحراف 
في مجتمع يطالبها بالكمال المطلق، كانت تحب أخا زوجها، ولكنها تزوجت ممن كانت 

تريده أختها زوجًا لها.
2 - إذا كان كل شيء يطالبها بالكمال المثالي، وإذا كان كل شيء يوحي بذلك الكمال، فإنها 

تدرك في أعماقها أن ذلك »الكمال« ينطوي على »نقص«، ولكن ذلك لم يمنعها من أن 
تؤنب ذاتها وتجلدها وتكرهها إلى درجة االحتقار..

3 -  لم تكن»لطيفة« - في نظر الطبيب – مذنبة، ولكن المجتمع هو المذنب؛ ألنه كان يريد 

منها أن تكون »مالكًا، رغم أنه يعلم أن ذلك مستحيل، ولكنه يفعل ذلك ظاهرًا«)1(.
4 - لقد كانت »لطيفة« تحاول أن توائم بين المتناقضات التي لم تكن مسؤولة عنها، ولكنها 

أخفقت، وكان إخفاقها سببًا في اشتباك خيوط عقدتها.
5 - لقد أرادت »لطيفة«، ال شعوريا، أن تلجأ إلى المرض النفسي والجسدي هروًبا من وطأة 

اإلحساس بالمسؤولية ووطأة التناقضات االجتماعية التي فرضت عليها قسًرا)2(.
ذلك هو مجمل تش�خيص الدكتور »كزبرة« لحال مريضت�ه »لطيفة«، وهو – كما نرى – لم 

يكن تشخيصًا سيكولوجيًا بحتًا، وإنما كان تشخيصًا اجتماعيًا كذلك.
وتكم�ن المفارق�ة في ه�ذه الرواية في طبيع�ة العالج ال�ذي يصفه الطبي�ب لمريضته؛ فهو 

ينصحها في نهاية المطاف بأن تتأقلم مع تناقضات المجتمع الذي تعيش فيه:
»إنَّ ش�فاءك يعتمد عل�ى أن تتصالحي مع ذاتك ومع مجتمعك أيض�ًا.. نحن لم نصنع هذا 
العالم الذي ُوجدنا فيه، بل خرجنا إلى الوجود ووجدناه بش�كله الذي فرض نفس�ه علينا.. نعم 
ق�د نحاول تغييره وف�ق مرئياتنا، ويجب أن نحاول تغييره وفق مرئياتن�ا؛ فهذا هو معنى الحياة، 
ولكن إذا فشلنا يجب أن ال نلقي اللوم الكامل على ذواتنا فنصبح من المرضى غير شاعرين.. 
نح�اول! نعم، ولكن علينا التأقلم مع محيطنا مهما كان ش�كله بق�در اإلمكان، وإال فإن مرض 

النفس هو النهاية«)3(.

)1( الرواية. ص 234
)2( الرواية. ص 234

)3( الرواية. ص 235 - 236
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إن الثابت من المواصفات االجتماعية التي تريد »لطيفة« أن تتمرد عليها وتفلت من قبضتها 
ك�ي تحق�ق ذاتها من خالل »المتغير« الذي يتمثل في األخذ بأس�باب الحي�اة الجديدة المتأثرة 
بالثقاف�ة األوربية،ه�ذا الثاب�ت يغ�دو دواء لمرضه�ا المزمن ال�ذي كان نتيجة له أص�اًل، وكأن 
الدكت�ور »كزب�رة« يريد أن يداوي مريضته بالذي »كان هو ال�داء«!، إنه انقالب الواقع إلى مثال 

والمثال إلى واقع، أو انقالب الثابت إلى متغير والمتغير إلى ثابت.
* * *

وإذا أردن�ا أن نثم�ن األداء الفن�ي ف�ي ه�ذه الرواي�ة فإنن�ا نالح�ظ طغي�ان المصطلح�ات 
الس�يكولوجية وطغيان ثقافة الكاتب الفلس�فية واألدبية التي يبثها تركي الحمد من خالل لسان 

بطلة روايته »لطيفة«، على نحو ما يطالعنا في هذه الفقرة:
»نوه�م النف�س بأننا م�ن الخالدين في لحظة غفلة، ثم نكتش�ف فجأة أننا م�ن المخدوعين 
ف�ي لحظة ن�ور خاطفة ال تلبث أن تنطفئ بمث�ل ما ومضت، ونعود إلى الغفل�ة من جديد، كما 
يعود الظالم الدامس إلى فالة بال تخوم بعد اختفاء نور برق عابر، وال يبقى إال هدير الرعد في 
اآلذان، والظالم المحيط ببصر انتفت قيمته«)1(، أو على نحو ما يطالعنا في موقف بطلة الرواية 

من المال:
»فالم�ال ق�د يش�تري ألذ األطعم�ة، ولكنه ال يش�تري الش�هية، والم�ال قد يش�تري أجمل 
المس�احيق والماكياج�ات، ولكنه ال يش�تري المالحة.. والمال قد يش�تري أجم�ل اللوحات 

والمناظر الخالبة، ولكنه ال يشتري اإلحساس بالجمال، أو ذات الجمال«)2(.
فمثل هذه التأمالت الفكرية، وغيرها كثير في الرواية، انعكاس مباش�ر لثقافة تركي الحمد 
الفلس�فية الت�ي فرضها عل�ى بطلة روايت�ه، وكذلك األمر بالنس�بة إلى كثرة التناص�ات األدبية، 
وخاصة الش�عرية منها، على نحو ما كان يتناثر من أبيات ش�عرية في س�ياق السرد، أو ما كانت 
تذك�ره »لطيف�ة« مم�ا يعب�ر عن حالها، م�ن مثل »أال ي�ا حبذا نفح�ات نجد / وري�ا روضة بعد 
القط�ار«)3( و »تضوع أرواح نجد من ثيابهم / ي�وم القدوم، لقرب العهد بالدار«)4( و »إذا الليل 

)1( الرواية. ص 20
)2( الرواية ص 272

)3( الرواية. ص 187
)4( الصفحة نفسها.
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أضوان�ي بس�طت يد الهوى / وأذللت دمع�ًا من خالئقه الكبر«)1( و »لك ي�ا منازل في القلوب 
منازل / أقفرت أنت وُهنَّ منك أواهل«)2(.

وقد أراد الكاتب أن ينسب هذه الرواية إلى »لطيفة« في عتبة من العتبات الطويلة التي صّدر 
بها عمله، حيث يومئ إلى تدوين سيرتها ومكابدتها عناء الكتابة:

»وأخي�رًا خ�رج الح�رف األول، وكأنه رأس وليد ط�ال انتظاره في والدة متعس�رة، أو تلك 
الش�رارة األول�ى المجهولة في انفج�ار عظيم وبداية ك�ون جديد ووجود لم يكن قبله إال س�ر 
الوج�ود ذات�ه. ثم ب�دأ صراخ الحياة يمزق الصم�ت الذي طال، وأخذت بقية جس�د الوليد في 
االنزالق الس�ريع، والكلمات تتزاحم عند بوابة رأس�ها تحاول الخروج، كما تزاحم الس�جناء 
عند بوابة س�جن انهارت فجأة. ثم راحت الحروف في ذهنها تتش�كل س�ريعًا لتصبح كلمات، 
والكلم�ات تتجم�ع على الورق لتتحول إلى جمل مفيدة، وأصابعها تضغط على القلم بقس�وة 
تري�د من�ه أن يكون أس�رع وأس�رع، ولك�ن القلم كان عاج�زًا عن مج�اراة تفكيره�ا الملتهب، 
فتتكسر األقالم واحدًا تلو اآلخر، وتزاحم ما في داخلها ال يريد أن يهدأ، فتبقى البوابة مشغولة 
على الدوام، وتبقى األوراق عاجزة عن االس�تيعاب. ويتجس�د كل ذلك كيانًا ملتهبًا على ورق 
يحترق أمامها، ويصرخ طالبًا الرحمة، ولكنها ال ترحم، وقلبها ال يلين، كما س�جين وس�جان 
في بلد منس�ّي من بالد الش�رق البعيد. وتتكوم أمامها صفحات تلو صفحات من أوراق اختلط 
بياضه�ا بزرقة المداد، فغدت وكأنه�ا زرقاء يخالطها بياض، أو بيضاء تخالطها زرقة، وحروف 

مشوشة تكاد تنطق، بل كانت بالفعل من الناطقين، وهي تقول بصمت وسكينة..« )3(.
هذه المقدمة المطّولة تجعل القارئ يتوقع أن األحداث سوف تروى من منظور بطلة الرواية 
بضمير المتكلم، فتأتي في شكل رواية السيرة، ولكنه يفاجأ بأن هناك راوية آخر )وهو الكاتب( 
يهيمن على عالم الرواية ويتدخل بطريقة مباشرة أحيانًا)4(، ويستخدم ضمير الغائب في السرد.

ومم�ا يلف�ت النظ�ر في ه�ذا العمل أن البن�اء الروائي ال يخلو من حش�و وتزي�د؛ فموضوع 
الرواية س�يكولوجي يتعلق بتحليل الش�خصية الرئيس�ة في الرواية تحلياًل نفسيًا باتباع أساليب 

)1( الرواية. ص 24
)2( الرواية. ص 27
)3( الرواية. ص 12

)4( يرجع إلى ص 19، 197، 231، 235
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مدرس�ة التحليل النفس�ي الفروي�دي، ولكن الكات�ب أراد أن يؤرخ أيضًا، فتتب�ع بعض مظاهر 
التغي�ر المعم�اري والم�ادي والثقافي في المملك�ة العربية الس�عودية، ولذلك ن�راه يتبع حياة 
الجي�ل الجدي�د من األبن�اء – أبناء لطيفة – الذي�ن اختلفت دروبهم وتش�عبت؛ فمنهم من كان 
ماديًا يهتم بجمع المال، كما كانت تفعل »بدرية« التي تأثرت بزوجها »علي النبقة« الذي ورث 
الح�س التج�اري من والده رجل األعمال »حمود النبقة«، ومنهم من كان روحيًا يهتم بالثقافة، 
كم�ا كانت تفعل »مش�اعل« التي تزوج�ت صحفيًا معروف�ًا، وهو الدكتور »أحمد الش�تلة«)1(، 
أم�ا »خال�د« االب�ن البكر فقد اختار طريق�ًا آخر، وهو طري�ق العمل الديني السياس�ي، فالتحق 

بالجماعات المسلحة في أفغانستان، حيث تزوج وأنجب، ثم مات في البوسنة)2(.
وف�ي موق�ف آخر م�ن مواقف الرواية، ن�رى الكاتب يس�تطرد لوصف مش�اهد الطبيعة في 
س�هل »الزبداني« و»بلودان« في س�ورية ويالمس قضايا سياس�ية في سياق الوصف من خالل 
الزوج »صالح األثلة« الذي كان في طريقه إلى لبنان، حيث س�يودع زوجته »لطيفة« في مش�فى 

»األجنحة المتكسرة« لألمراض النفسية:
»مناظر جميلة وخالبة كانت تمر على ركاب السيارة الرسمية الفارهة في الزبداني وبلودان 
وما بينهما، وما قبلهما، وما بعدهما، ولكن أين هي النفس التي يمكن أن تش�عر بهذا الجمال؛ 
فالجم�ال إحس�اس ف�ي النف�س قب�ل أن يكون وج�ودًا ف�ي الم�ادة. كان المارة م�ن الفالحين 
والمصطافي�ن وعامة البش�ر يقفون بخش�وع وهم ينظرون إلى الس�يارة العاب�رة، وهم يجزمون 
أن زجاج نوافذهها الس�وداء يخفي وراءه ش�خصية سياس�ية هامة، ربما كانت شخصية سورية 
في طريقها إلى لبنان في مهمة س�رية، أو ش�خصية لبنانية أدت مهمة رسمية سرية في دمشق، أو 
شخصية أميركية أو أوروبية أو حتى إسرائيلية ذات مهمة سرية، فقد علمتهم األيام، ومعيشتهم 
على خط بيروت الشام أن يتوقعوا أي شيء وكل شيء؛ فما يقال في األخبار الرسمية ليس كل 

شيء«)3(.
فما عالقة هذه التيمات بموضوع الرواية؟!

إن كل ه�ذه التيم�ات تدخل في باب الحش�و والتزيد الذي أس�اء كثيرًا إلى بن�اء الرواية في 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 249 وما بعدها.
)2( يرجع إلى الرواية. ص 252

)3( الرواية. ص 169
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تقديري.
وقد وظف الكاتب كثيرًا من األس�اليب الفنية في كتابة الرواية، من مثل أس�لوب الرس�ائل، 
وأس�لوب تيار الوعي والتداعي الحر الذي كان في محل�ه تمامًا، بالنظر إلى طبيعة هذه الرواية 

السيكولوجية.
* * *
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 هاجس الحرب في رواية »القارورة«
لـ »يوسف المحيميد«

هناك جوانب كثيرة في هذه الرواية يمكن أن تكون مداخل إلى عالمها، ومن هذه المداخل 
المدخ�ل الس�يميائي المتمث�ل ف�ي العن�وان »الق�ارورة«؛ التي توح�ي بالكتم�ان، وتفصح عن 
المس�كوت عنه ال�ذي يقبر في أعماق الم�رأة؛ ومن المداخ�ل أيضًا المدخل التراثي الش�عبي 
المتمثل في توظيف الحكاية الشعبية بغرض إثراء الرؤية الفكرية بهذا العمل؛ وكذلك المدخل 

البنيوي المتميز الذي يقترب في مالمحه العامة من البناء المسرحي المحبوك)1(.
ولكن المدخل األهم في هذه الرواية في تقديرنا هو المدخل المتعلق بهاجس الحرب.

ال تكم�ن أهمية ه�ذا الهاجس في طبيعة موض�وع الحرب في حد ذاته، وإنما في أس�لوب 
معالجة هذا الموضوع؛ ألنَّ يوسف المحيميد استطاع أن يتعامل مع هذا الهاجس بأسلوب فني 

)1(  من مالمح البنية المسرحية في هذه الرواية مفاجأة اكتشاف حقيقة الدحال؛ إذ إن المتلقي يظل مشدودًا يلهث 
الذي كان يمثل دوره  الدحال  باكتشاف احتيال علي  السياق  يتغير ذلك  وراء األحداث في سياق معين، وفجأة 
بإتقان، ومن مالمح البنية المسرحية في هذه الرواية كذلك أن هناك صراعًا حادًاخفيًا بين القيم والطبقات، يتراءى 
من خالل انتقام حسن بن العاصي )علي الدحال( العسكري المراسل البسيط من رئيسه ومخدومه الرائد صالح 
الساهي الذي أهانه، فأراد أن يقتص منه بطريقة ذكية ماكرة مؤلمة كانت منيرة أخته ضحية لها، ومن مالمح هذه 
البنية أيضا ذلك الموقف الكوميدي البارع الذي يطالعنا في الفصل الرابع والثالثين من الرواية، حيث نرى »علي 
الدحال« - بعد عقد قرانه على منيرة الساهي – يدخل إلى قاعة حفل الزفاف وقد افتضح أمره مصادفة، فعرف أهل 
عروسه أنه مزيف وأن اسمه الحقيقي هو »حسن بن العاصي«، وأنه أب لستة أطفال، ولكنه يصر على تمثيل دوره 
ويستقبل في حفل الزفاف بوصفه عريسًا، منتهزًا آخر فرصة له في التواصل مع منيرة الساهي.. ولنترك يوسف 

المحيميد نفسه يصف لنا هذا الموقف بلسان منيرة:
بجواري،  له  المخصص  الكرسي  نحو  يقوده  محمد  أخي  كان  النساء.  قاعة  في  الزغاريد  ضّجت  دلف  »حين   
ويتبعهما أخي سعد، وما إن وقفت له حتى أخذ يدي بجرأة نادرة أمام أخوي، وأمام النساء القريبات ولثمها بدفء، 
فعال الصفير والزغاريد في القاعة، ووقف بجواري حتى انطلق وميض آالت التصوير، وهو مرة يخاصرني، ومرة 
الصفير  المعقودين بسبب  أبرر غضب محمد وحاجبيه  دفينًا، كنت  يعانقني، وبينما أرى في أعين أخوّي غضبًا 
والزغاريد والموسيقى التي يعتبرها حرامًا، ولكن لم يحتقن وجه سعد هكذا؟ ما الذي يجعله يكاد ينفلق شظايا 
من شدة الغضب! هل أصابته الغيرة النجدية على أخته، لحظة أن اقتحم جسدها ويديها ووجهها رجل غريب؟ 
لكنه زوجي وحبيبي! لم أكن، وال النساء القريبات في القاعة، نعرف ما حدث من فضيحة في قسم الرجال«. )ص 

)180
فهذا الموقف يعد موقفًا مسرحيًا كوميديًا من الطراز األول دون شك.  
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يرقى إلى مستوى أساليب الكتاب العالميين الذين تناولوا هذا الهاجس، من أمثال »تولستوي« 
في روايته ذائعة الصيت »الحرب والسلم«، و»بوريس باسترناك« في روايته »الدكتور جيفاكو«، 
و»ريم�ارك« في روايته الموس�ومة »للموت وقت وللحب وقت«، و»أرنس�ت هيمنغواي« في 

روايته »لمن تقرع األجراس؟«، و»الطاهر وطار« في روايته »الالز«.
لم يهتم يوس�ف المحيميد في هذه الرواية كثيرًا بوصف الحرب وصفًا مباش�رًا على طريقة 
الواقعيي�ن الطبيعيي�ن، وإنم�ا اهت�م بوصف آثاره�ا الس�يكولوجية واالجتماعية بأس�لوب غير 

اًل في هذه الدراسة. مباشر، وهو ما سنراه مفصَّ
ملخص هذه الرواية أن »منيرة الس�اهي« طالبة الدراس�ات العليا التي تعد رس�الة ماجستير 
ف�ي عل�م االجتماع وتكتب كل ثالثاء مقالة قصيرة في جريدة »المس�اء« تحت عنوان »ورد في 
آني�ة«، تفاج�أ بأحد الق�راء يتصل بها معبرًا ع�ن إعجابه بكتاباتها، ويك�رر اتصاالته حتى تتوثق 
عرا الصداقة بينهما، وتس�مح لنفس�ها بمقابلته، وما يلبث أن يتقدم لخطبتها من والدها منتحاًل 
ش�خصية »علي الدحال« الرائد العسكري، وفي حفل زفافهما يتعرف »ناصر« ابن خالة »منى« 
إلى »علي الدحال« فيكتش�ف زيفه؛ فهو ليس »علي الدحال«، كما زعم ل� »منى«، وليس رائدًا 
عس�كريًا، وإنما هو »حس�ن بن العاصي« الجندي المراسل البسيط الذي »يمسح حذاء الرائد« 

صالح الساهي شقيق منيرة، ويناوله كل صباح »كأس الشاي«  كي يعيل أبناءه الستة.
وقد سبق لهذا الجندي المراسل أن تطاول مرة فسأل رئيسه بودٍّ عما إذا كانت »الكاتبة منيرة 
الس�اهي« قريبته، فما كان منه إال أن دفعه ببطن حذائه »الذي كان يمس�حه بإخالص قبل ثواٍن« 

على صدره »فانقلب على ظهره«، وعاقبه »بمناوبة جزاء« يومي الخميس والجمعة.
ومن�ذ ذلك الي�وم أراد ذل�ك الجندي المراس�ل أن ينتقم لكرامت�ه ويقتل »غطرس�ة« الرائد 
صالح، ويعفر ش�رفه، فأخذ يخطط للتقرب من الكاتبة »منى الساهي« بغية الزواج منها منتحاًل 

شخصية »الرائد علي الدحال«.
وبع�د افتض�اح خدعة »علي الدحال« تجد »منيرة الس�اهي« نفس�ها في م�أزق صعب؛ ألن 
أهلها وأقاربها يحملونه مس�ؤولية كونها مخدوعة، فتنسج حولها شرنقة من الصمت والخوف 

واأللم قابعة في غرفتها كي تدون يومياتها.
منذ بداية الرواية تطالعنا مالمح هاجس الحرب من خالل وصف أجوائها العامة.
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»ف�ي صباح بارد من أواخر فبراير 1991م كانت الس�ماء بيض�اء صافية، وخالية من ضجيج 
طائرات إف15 المقاتلة، لحظة أن استيقظت المدينة بعينين متعبتين«.

به�ذه الجم�ل يس�تهل »يوس�ف المحيميد« روايته التي ستتش�ّكل س�مات رؤيته�ا الفكرية 
والجمالية في ضوء هاجس الحرب، أو تتأثر بهذا الهاجس على األقل.

وهذه الرؤية ال تتراءى في أس�لوب واحد، بل في أس�اليب مختلفة، ولكن هذه األس�اليب 
- مهم�ا اختلف�ت - تصب في نهاية المطاف في أس�لوبين رئيس�ين يلخصان س�ائر األس�اليب 

األخرى، هما األسلوب الموضوعي واألسلوب الذاتي.

أ - األسلوب الموضوعي:
وه�و األس�لوب الحيادي ال�ذي يخلو بقدر اإلمكان م�ن نية رصد اآلثار الس�يكولوجية أو 

االجتماعية للحرب، أو نية توظيف تلك اآلثار في سياق مرامي الرواية ومنظورها الفكري.
ويمك�ن أن نتمثل لهذا األس�لوب بالوص�ف الحيادي الجامد لمظاهر الحرب في ش�وارع 

المدينة.
إن »علي الدحال« و»منيرة الس�اهي« كانا »يتفحصان الش�وارع، بسياراتها القليلة، وعربات 
الجي�ش التي تتج�ول ثالثًا ثالث�ًا، وناق�الت الجند، وحام�الت القذائف المغطاة باألش�رعة، 
والجن�ود األجان�ب الذين يتكدس�ون عن�د مطاعم الوجبات الس�ريعة، مصحوبي�ن بمجندات 
ذوات ش�عر أشقر معقوص، وأخريات سود ش�عرهن منضد مثل سبح من خرز الصندل، وهن 

يحملن خلف ظهورهن حقائب ظهر بلون كاكي مشجر«)1(.
ففي هذا الموقف يصف الكاتب الحرب بأسلوب موضوعي، وكأنه عدسة آلة تصوير تنجز 

عملها بدقة وجمود وحيادية.
وف�ي موقف آخر يصف الكاتب »الضربات األولى تجاه بغداد« بأنها »ضربات جراحية«)2( 
أو »ضربات تش�به ألع�اب األطفال«)3(، وهي أوصاف تظل متس�مة بالحيادي�ة على الرغم مما 

يمكن أن ُيشمَّ منها من إيحاءات عامة.

)1( يوسف المحيميد: القارورة. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 2004. ص 171
)2( المصدر نفسه. ص 95

)3( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
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ب - األسلوب الذاتي:
وهو األس�لوب الذي يحلل آثار الحرب سيكولوجيًا واجتماعيًا، ويتخذ منها موقفًاسياسيًا 

أو فكريًا صراحة أو ضمنًا.
ويمك�ن أن نس�تأنس بع�دد كبير م�ن الش�واهد واألمثلة الت�ي توضح هذا األس�لوب؛ ففي 
الفص�ل األول يص�ف الكات�ب اآلثار النفس�ية للحرب في س�لوك الناس الذين كان�وا خائفين 
م�ن الصواريخ والغازات الس�امة، ولذلك نراهم قابعين في المالج�ئ أو وراء زجاج نوافذهم 
المسدودة الحواف بأشرطة الصقة »منعًا لتسلل غازات السالح الكيماوي المحتمل«)1(، وفي 
الفصل السادس أيضًا يصف الكاتب طرفًا من معاناة الناس اليومية من جراء الحرب، فيدفنون 
موتاه�م وهم خائف�ون من صهي�ل الصواريخ التي تطوي المس�افات البعي�دة)2(، وفي الفصل 
السادس أيضًا يعبر الكاتب عن مدى حنق الناس من تلك الحرب العبثية ورفضهم لها، وذلك 
من خالل ش�خصية الجدة التي كانت تس�تنكر تلك الحرب في مرارة وأس�ى متخذة من الشعر 

النبطي أداة تعبير:
»أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني
ماها«)3( قطروا  ال  العرب  شنون  طية 

وم�ن آث�ار الحرب التي رصدها الكات�ب تلك اآلثار االجتماعية التي تت�راءى في عدد كبير 
من المواقف.

ففي الفصل التاس�ع والعش�رين يطالعنا موقف إنس�اني مؤثر، وهو موقف األطفال الصغار 
الذين يتس�للون إلى ساحة الحرب، حيث جثث الضحايا المخضبة بالدماء ملقاة على الرمال، 

باحثين عن الغنائم، فيعثرون على رسائل أبناء أولئك الضحايا:
»بابا ال تتأخر! بابا كلنا نحبك.. ال تتركنا«)4(.

ومن اآلثار االجتماعية لتلك الحرب اضطرار بعض الجاليات العربية إلى الرحيل والعودة 
إل�ى بلدانهم، وخاصة »التجار اليمنيين الصغار الذين )كانوا( يعلقون على واجهات محالتهم 

)1( الرواية. ص 11
)2( يرجع إلى الرواية. ص 40 - 41

الرواية. ص 37  )3(
)4( الرواية. ص 156
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لوح�ة ورقي�ة مكتوبة بخ�ط رديء ومتعّرج: »المح�ل للتقبيل لدواعي الس�فر«.. كان اليمنيون 
يتخلصون من تجارتهم س�ريعًا، ويركبون س�يارات نقل صغيرة مملوءة بأغراضهم الش�خصية 

وأحزانهم، سالكين طريق الجنوب في هجرة جماعية إلى صنعاء وقرى يمنية في الجبال«)1(.
وكذلك األمر بالنس�ة إلى بع�ض الموظفين العرب الذين اضطروا إلي�أن يتركوا وظائفهم، 

على نحو ما فعل األستاذ المشرف على رسالة »منى الساهي«)2(.
وفي المقابل نرى بعض الفئات االجتماعية تفيد من الحرب، منها »محمد الس�اهي« الذي 
كان يع�رف كيف يصط�اد الهاربين من صغار التج�ار بحنكة، فيش�تري محالتهم »حتى تضيق 
بخزانته العقود وصكوك الملكية!« )3(، و»حس�ن بن العاصي« الذي انتهز فرصة غياب »الرائد 
صال�ح« في دورة تدريبية في ببريطانيا فاحتال على ش�قيقته، واس�تلم مرتبات�ه بتفويض منه)4(، 

واستخدم سيارته الفخمة)5(.
* * *

وق�د انعك�س هاجس الحرب في هذه الرواية على أس�لوب التعبير واتص�ال الهم الخاص 
باله�م العام، وإس�قاط الذات على الموضوع، وهو ما يتراءى في كثي�ر من فقرات الرواية التي 

نقتطف منها ما يأتي على سبيل المثال، ال الحصر:
1 - »كان ابن الدحال يجهز صواريخه المحملة برؤوس عشق زائف، كي يصوبها تجاه قلب 

هش ومتلهف، لم يكن يظن أن لعبته تلك سوف تنتهي إلى عشق حقيقي«)6(.
»كان مكتوب�ًا أن يهاج�م زعيم بغداد الكويت، ويمكنه من إخفاء كل س�ر أو موقف بس�بب 
ظ�روف الح�رب، ف�ال يحق لي أن أس�أله أين يختفي، وال أن أس�أل أحدًا عنه، فه�و وأنا تحت 

المراقبة«)7(.
النافذة،  حواف  من  المتدلي  الورقي  الالصق  شريط  الساهي  منيرة  نزعت  غرفتها  »في   -  2

)1( الرواية. ص 156
)2( يرجع إلى الرواية. ص 14

)3( الرواية. ص 157
)4( يرجع إلى الرواية. ص 170

)5( يرجع إلى الرواية. ص 144 - 147
)6( الرواية. ص 172
)7( الرواية. ص 209

Mos2lt_NasRwa2i.indd   83 8/11/10   1:50 PM



84

الحرب  »انتهت  بالغبار:  متبوعًا  األلمنيوم،  إطار  صوت  وضج  بقوة،  زجاجها  وسحبت 
اآلن!«. تنهدت، ولم يكن واضحًا أي حرب تعني، حرب الصواريخ، وعاصفة الصحراء، 

أم حرب قلبها وعواصفه التي انطلقت بشغف العاشق لتحصد اليباب!« )1(.
3 - »أليس الدحال حبيبي جزءًا من هذه الحرب، أليس الحب هو حرب بصورة أو بأخرى؟ 

كنت دائمًا أسأل«.
التي ال صوت فوق صوتها، فال صوت  - »كلما توالت األسئلة خافتة، من مأزق الحرب   4

يعلو فوق صوت الحرب أو المعركة. يقول الدحال مستغاًل ظروف الحرب، حينما أسأل 
»أنت  ببراعة:  تخويفي  يتقن  وهو  يضيف  ثم  يجيب  سرية«،  مهمة  في  »كنت  غيابه:  عن 
تحت المراقبة«. بما أنني خطيبته وكونه في موضع مسؤولية، فعلّي أن ال أسأل، اللعنة على 
هذه المهمة السرية، التي اخترعتها يا ابن الدحال، أليست مهمتك السرية تدميري انتقاما 
لكرامتك؟ هل مهمتك الوطنية تدمير امرأة ال ذنب لها سوى أنها شقيقة من أهان كرامتك؟ 
هل أنت من أشعل الحرب الكبرى في الخليج، كيف تشعل حربك الصغيرة معي؟ لم أعد 

أفهم كثيرًا أمام هذا الخلط المرعب«)2(.
5 - »أحبك. قال لي.

قال ذلك أول مرة في أواخر يوليو، بينما كانت المدرعات والمجنزرات العراقية تتأهب في 
أط�راف البصرة، في حين كانت عواطف ابن الدحال المدّرع�ة تجهز ذخيرتها َصْوَب روحي، 
وه�ي تضع إحدى وعش�رين قذيفة تجاه قلبي الضعيف المتلهف، ولم تمض س�وى أيام حتى 
صارت الكويت الصغيرة المحافظة العراقية التاس�عة عش�رة، وأصبح أن�ا المحافظة الثامنة في 
أمالك الدحال الس�رية، بعد س�تة صغار وزوجة، لم تكتش�ف إال مع اس�مه الحقيقي، الذي لم 

يكن علي الدحال!«)3(.
البارحة. هي  ليلة  المر طوال  والنشيج  البكاء  بفعل  قد تضخمتا  الرائعتان  عيناها  »كانت   -  6

والمدينة تتشابهان إلى حد بعيد، للمدينة قلب، ولها قلب أيضًا. للمدينة شجر يشبه شعر 
عينان  ولها  بها،  تتلصص  للمدينة عيون  قانطة.  مدينة  يشبه شجر  ولها شعر  امرأة حزينة، 

)1( الرواية. ص 13 - 14
)2( الرواية. ص 92 - 93

)3( الرواية. ص 139 - 140
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تتأمل بهما. هي استيقظت بعد ما غادر المدعوون مكان الحفلة، مخلفين وراءهم الصمت 
والطاوالت وبقايا األكل والنمائم والتهكمات. والمدينة صمت بعد أن غادر المحاربون 
المدينة  تاركين  العسكري،  ولباسهم  الخفيفة،  اآللية  وبنادقهم  بذخائرهم  األمريكيون 

تتنفس بهدوء وتأمل عميقين«)1(.
فف�ي الفق�رة األول�ى مزٌج بي�ن هاجس الح�رب وهاج�س الحب، وإس�قاط لل�ذات على 

الموضوع.
وف�ي الفق�رة الثانية موازنة بي�ن الدحال الزائف الذي يش�كل لغزًا مؤرقًا بالنس�بة إلى »منى 

الساهي«، وزعيم بغداد الذي كان محاطًا باألسرار المريبة.
وفي الفقرة الثالثة إسقاط لقصة حب منيرة الساهي التي انتهت بمهزلة مؤلمة خائبة، وحرب 

الخليج التي انتهت بقبض الريح.
وفي الفقرة الرابعة موازنة بين »منيرة الس�اهي« البريئة التي دفعت ثمن عجرفة أخيها الرائد 

صالح، وبين المدينة العربية البريئة التي دفعت ثمن الزيف والرعونة الحمقاء.
وف�ي الفق�رة الخامس�ة موازن�ة بين مصي�ر »منى الس�اهي« الت�ي وقعت في ش�باك الدحال 

الدجال، وبين والكويت التي وقعت في شباك غازيها.
وفي الفقرة السادسة موازنة بين »منى الساهي« على إثر فضيحة حفل الزفاف التي أسقطت 
قناع الدحال وانتهت بخيبة وخراب في أعماق بطلة الرواية، وبين مدينة »الظهران« التي تخرج 

لتوها من دوامة الحرب وقد غادرها المحاربون األمريكيون.
وما من ش�ك في أن هذا األس�لوب في اإلسقاط الذي يجعل الذات تتواصل مع الموضوع 
ينم عن براعة يوس�ف المحيميد في س�بك الش�كل والمضمون، وتأكيد الصلة بينهما، كما أن 
هذا األس�لوب يثري الرؤي�ة الفكرية بهذه الرواية ويوحي بموقف من حرب الخليج يستش�ف 

من خالل اتخاذ حبكة الرواية معاداًل موضوعيًا لحبكة الحرب.
* * *

وأي�ًا ما يك�ون األمر، فالذي نخلص إليه أن هاجس الحرب كان يش�كل خلفية عامة لرواية 
يوس�ف المحيمي�د ب� »القارورة«، كما أنه ل�م ُيعاَلج بوصفه وقائع خارجي�ة موضوعية بقدر ما 

)1( الرواية. ص 10
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عول�ج بوصف�ه مؤثرًا داخلي�ًا ذاتيًا أو اجتماعيًا وأس�لوبيًا أو ش�كليًا، وهو ما أث�رى هذا العمل 
ومنح�ه أبعادًا فكرية ورؤى جمالية تش�كل إضاف�ة أصيلة إلى الرواية الخليجي�ة عامة والرواية 

التي تناولت الحرب في األدب العربي خاصة.
* * *
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 آلية اإلسقاط في رواية »نزهة الدلفين«
لـ »يوسف المحيميد«

يعد »اإلس�قاط Projection« من مصطلحات عل�م النفس التحليلي بوصفه »آلية من آليات 
دفاع األنا، قوامها أن تعزو األنا إلى الغير ال شعوريًا ميولها الخاصة، ورغباتها، ودوافعها، التي 
تمن�ع األن�ا العليا أن تتعرف عليها األنا أنها خاصة بها. وإذ يتخلى المرء عن ذاته، ويطرد ما هو 
مصدر األلم ويحوله على ش�يء خارجي، فإنه يتحرر من توتراته ويكون مس�وغا في اتجاهاته 

وسلوكه«)1(.
ولك�ن ه�ذا المصطل�ح – كم�ا هو معل�وم - انتقل إل�ى النقد األدب�ي، وخاصة نقد الش�عر 
الرومانس�ي الذي كان يهتم باستقصاء مالمح ظاهرة إسقاط الشاعر ألحاسيسه على الموضوع 

الخارجي، ومد جسوره إليه.
وقبل الش�روع في رصد مظاهر اإلس�قاط في رواية »نزهة الدلفين« يجدر بنا أن نعرج على 

أحداث هذا النص فنلخصه ونحدد رؤاه الفكرية:
لي�س هن�اك أح�داث كثيرة متش�ابكة في ه�ذه الرواي�ة؛ فكل ما ف�ي األمر أن هن�اك رجلين 
وامرأة يس�افرون إلى مصر حيث يتقابلون بمناس�بة المشاركة في ندوة عن »سبل اإلصالح في 
العال�م العرب�ي«، وهي الندوة التي تغيب أعمالها وطروحاتها تمامًا في هذه الرواية، وكأن هؤء 
المش�اركين )وهم الس�عوديان خالد اللحياني الش�اعر، وأحمد الجساس�ي الناقد، واإلماراتية 
آمنة المش�يري الكاتبة الصحافية( ال يعنيهم موضوع هذه الندوة من قريب أو من بعيد، ولذلك 
نراه�م ينغمس�ون في اختالس لحظات م�ن المتعة العابرة من خالل ممارس�ة بعض التجارب 
العاطفية، أو من خالل رحالت س�ياحية داخلية إل�ى المتاحف واآلثار الفرعونية أو من خالل 

نزهات عبر نهر النيل.
وقد ش�غل كل من خالد اللحياني وأحمد الجساس�ي بمغازلة آمنة المشيري، فكانا غريمين 
متنافس�ين كل منهم�ا يح�اول أن يوقعها في ش�باكه، وفي نهاي�ة المطاف يس�تطيع اللحياني أن 

)1( نوربير سيالمي: المعجم الموسوعي في علم النفس. ترجمة وجيه أسعد. منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية. الجزء األول. الطبعة األولى. دمشق 2001 ص 207
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يستأثر بها بعد سفر غريمه الجساسي، ولكن لمدة قصيرة ال تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة؛ ألن 
الجميع كانوا مضطرين إلى العودة بعد نهاية الندوة.

على الرغم من الهيام الذي كان يبديه اللحياني بآمنة والتعلق الشديد الذي كانت تبديه آمنة 
باللحيان�ي، ف�إن عالقتهما لم تكن لترقى إلى مس�توى العاطفة اإلنس�انية الس�امية، أي أن تلك 

العالقة ال تعدو كونها نزوة عابرة، خاصة وأن آمنة كانت مخطوبة.
وإذا كان الح�دث الرئي�س ف�ي هذه الرواية ال يس�تهدف بالضرورة التعبير ع�ن رؤية فكرية 
معينة، فإن الس�رد الروائي الذي يس�ند إلى المؤلف تارة وإلى »اللحياني« أو »الجساس�ي« تارة 
أخرى)1( لم يخل من ش�ذرات فكرية تتصل ببعض الصور الواقعية الملتقطة من مش�هد الحياة 
االجتماعية الخليجية، وخاصة في دبي والمملكة الس�عودية، أو مشهد الحياة السياسية العربية 
العام�ة الت�ي تمتد من »س�احة الش�هداء في بيروت حتى حي الس�لمانية في تب�وك«)2( على حد 
تعبير اللحياني، فضاًل عن مشهد الحياة االقتصادية التي رسم الكاتب بعض مالمحه من خالل 
التاجر المحنك خال اللحياني الذي أثرى من حرب العراق من تجارة المواد الغذائية التي كان 
يديرها بأس�طول ناقالت الثالجات، ومن تأجير ذلك األس�طول »بثمن ش�هري باهظ للجيش 

األميركي، لحفظ جثث الجنود األميركان قبيل لحظة قصف العراق«)3(.
إال أن هذه المشاهد ال ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الرواية، وإنما تأتي في سياق التداعي الحر 
والذكري�ات الت�ي كان اللحياني والجساس�ي يحرصان على العودة إليه�ا من حين إلى آخر في 

فصول الرواية التي بدت مفككة األوصال.
وأيًا ما يكن فإن الذي يهمنا في هذا المقام هو آلية اإلس�قاط تحديدًا، ففيما تتراءى لنا هذه 

اآللية؟
لعلنا نستطيع أن نختصر أنماط اإلسقاط في هذه الرواية فيما يأتي:

1 - اإلسقاط الجغرافي:

وه�و انعكاس للحال النفس�ية ومزاجها اآلني على الموض�وع الجغرافي أو الحيز المكاني 

نسجل هنا تغييب شخصية آمنة التي لم يحرص الكاتب على إسناد زمام السرد إليها إال نادًرا.  )1(
)2( يوسف المحيميد: نزهة الدلفين. منشورات رياض الريس. الطبعة األولى. بيروت 2006 ص 56

)3( الرواية. ص 58
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بما في ذلك ما يتصل بذلك الموضوع من أشياء وكائنات.
وإذا أردنا أن نلتمس أمثلة تؤنسنا إلى هذا النمط من اإلسقاط في »نزاهة الدلفين« فإننا نجد 

كثيرًا منها:
فف�ي موقف من مواقف الرواية نرى »اللحيان�ي« يقرأ بعض قصائده في مدرج أمام جمهرة 

من الناس لم تكن آمنة عشيقته بينهم، فيكتئب من غيابها، ويسقط كآبته على الفضاء برمته:
»ك�م كان وحي�دًا بأناقته المفرطة وهو يقرأ قصائده على المنص�ة، ويبحث عن وجه حبيبته 
دون جدوى، حتى شعر في لحظة حاسمة أنه يقرأ أمام مقاعد خشبية فارغة! أو ربما رأى دمى 

ملقاة على المقاعد جامدة ال تبتسم وال تصفق، ال تجلس وال تذهب«)1(.
وعندما يفرغ »اللحياني« من قراءة قصائده يهرول إلى الشارع وكأنه يريد أن يتنفس الصعداء 
كمن يخرج من كهف مظلم عطن، ولكن الش�ارع هو اآلخر يتس�ربل في ناظريه بمسحة حزينة 

يصفها الراوي على النحو اآلتي:
»وانحدر راكضًا في الشارع مضطربًا، ال يرى غير ما يريد، رائحة الموت تنتشر في األنحاء، 
الس�يارات مث�ل جنائ�ز يحمل نعش�ها أربع�ة صوب المقب�رة، ومنبهاته�ا نعيق نداب�ات يلطمن 

صدورهن، رجل المرور عند اإلشارة مثل حارس مقبرة«)2(.
وفي موقف آخر  نرى الغريمين »اللحياني« و»الجساس�ي« يس�يران في الشارع في نزهة مع 
»آمنة« التي كانت تمرح وتمزح، ولكن الش�اعر الذي كانت الغيرة تلهب قلبه يصمت ويس�قط 

مشاعره على األشياء التي تغدو معبرة عن غيرته وحاملة لدالالت سيكولوجية:
»كان يمش�ي كأنما وحده، عيناه مغروزتان في اإلس�منت، يتصيد بحذائه ورق التين اليابس 
المتس�اقط على الطريق، يدوس بقدمه عليه بتلذذ قاتل، حتى يس�مع خشخشة موته، كأنما كان 
يدوس على حراشف دلفين. كان يؤمن أنه يستيقظ اآلن من لعنة الحلم، يشعر بمتعة نادرة وهو 

ينثر فتات الورق الخريفي تحت قدمه، فاستمرت حالته تلك طوال الطريق«)3(.
تغدو األش�ياء هنا مرآة لل�ذات التي تتقمصها تمامًا، فتحمل دالالت نفس�ية جارفة مدمرة؛ 

)1( الرواية. ص 15
)2( الصفحة نفسها.
)3( الرواية. ص 50
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ألنَّ أوراق التي�ن اليابس�ة التي كان »اللحياني« ي�دوس عليها بمتعة تعكس غيرت�ه العنيفة التي 
تغدو غيرة س�ادية تس�تمتع بإلحاق األذى باآلخر، واآلخر هنا هو »آمنة« التي يرمز إليه في هذه 
الفق�رة ب�� »الدلفين« الذي يقصد به يديها الناعمتين اللتي�ن كان يداعبهما من قبل، ثم رآها وقد 
غدرت به وتنكرت له فمالت إلى غريمه كما كان يظن، ولذلك تستحق أن يسحقها بحذائه كما 
يس�حق أوراق التين التي تش�به حراش�ف الدلفين، وهو ما يعبر عنه صراحة في موقف آخر من 

الرواية، عندما نراه يتساءل في حرقة: »لماذا تعبثين بحياتي ومصيري؟«)1(.
وفي موقف آخر يسقط »اللحياني« مشاعره الحزينة على نهر النيل الذي يتخيل نفسه دلفينًا 

يموت منتحرًا في أعماقه:
»كان يفك�ر بالنيل الخالد، كيف لو هوى بجس�ده كدلفين مدّرب، وغاص إلى األبد! كيف 

لو صار أول دلفين يزور النيل، أو ينتحر وحيدًا في النيل؟!«)2(.
وقد يأتي اإلس�قاط الجغرافي إس�قاطًا مناقضًا، وذلك عندما يصبح مش�هد الفضاء الروائي 

في وعي الشخوص الروائية نقيضًا لمشهد فضاء آخر.
ويمك�ن أن نتمث�ل له�ذا النمط من اإلس�قاط الجغرافي بفض�اء مدينة »لندن« التي اس�تعاد 
»اللحيان�ي« تفاصيلها في ذاكرته كي يقابله�ا بنقيضها من فضاء مدينته بغرض التعبير عن مدى 

افتقاره إلى حريته الفردية في مجتمع شديد المحافظة.
»فف�ي لندن حيث العش�اق يضطجعون على عش�ب الحدائق، ويدخلون ف�ي برزخ العناق 
الطويل في الشوارع، ويقطفون ُقباًل طويلة وخاشعة في المتاجر أو على الطرقات العامة، وهم 
ال يشعرون بالعالم من حولهم، كان خالد يبحث عن ألف مخرج ألن يهب محبوبته آمنة قالدة 

الدلفين!، كنا نحمل آثامنا معنا، ال نتخلص من حذرنا وشكوكنا«)3(.
يس�قط »اللحيان�ي« ف�ي ه�ذه الفقرة قيمه التي ش�كلت ش�خصيته منذ نش�أته األولى، على 
»لندن« بأسلوب مناقض، فيقابل بينها وبين مدينته المحافظة ضمنًا؛ فهو ال يستطيع أن يتخلص 

من مدينته التي أصبحت رابضة في أعماقه تراقب سلوكه وتصرفاته ولو كان بعيدًا عنها.

)1( الرواية. ص 51
)2( الصفحة نفسها.
)3( الرواية. ص 39
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2 - اإلسقاط التاريخي:

إذا كان اإلس�قاط الجغرافي انعكاس�ًا للذات على الحيز أو الفضاء المادي، فإن اإلس�قاط 
التاريخي يعد انعكاسًا للذات على تيمة تاريخية تتمثل في بطل تاريخي أو حادثة تاريخية.

ونجد كثيرًا من مواقف اإلس�قاط التاريخي في »نزهة الدلفين«، ويكفي أن نتمثل بموقفين 
من هذه المواقف في هذا المقام:

فف�ي أحد مواقف الرواية ن�رى كاًل من »اللحياني« و»الجساس�ي« و»آمنة« يزورون ضريح 
اإلمام »الحس�ين« في القاهرة، فيس�قط »اللحياني« حاله النفس�ية عليه؛ إذ يرى نفسه مغدورًا به 
على نحو ما ُغدر بذلك اإلمام الش�هيد، ويرى في »الجساسي« و»آمنة« خائنين سفكا دمه على 

نحو ما سفكت دماء »الحسين«.
»عادوا اليوم من الحس�ين، عادت آمنة الملتبسة العواطف، وأحمد الضحوك، من الحسين 
بالبهج�ة والحياة، بينما الش�اعر المكتئب عاد بالموت، كان يمش�ي ب�ال رأس، لم يعرف كيف 
وصل إلى الفندق بينما رأسه على رمح صديقين قطفاه من الخلف كما قطف لها وردة باألمس، 

فقبلتها مجاملة، وهي تقول إنها ال تحب موت الورد على حساب حياة وعواطف الناس!.
هك�ذا قت�اله معا، رجل غدر به وجز رأس�ه، وامرأة تهكمت على رأس�ه ال�ذي طافوا به في 
أنحاء المدينة، لم يبق من الحسين سوى الحزن والسواد، كانت الدنيا رايات سودًا، وكان قلبه 
المطروح هناك قرب الضريح لم يزل يلبط مثل سمكة النهر، كان يمشي بقدمين، لكنه كان بال 
عيني�ن ورأس، وبال قلب، مجرد جثة كانت تتحرك بح�ذر وتتبع بحواس غريبة قامتي القاتلين 

الالهيين«)1(.
هكذا كان »اللحياني« يرى نفسه في »الحسين« كما يصف الراوي.

وفي موقف آخر يسقط »اللحياني« ذاته على »رمسيس الثاني« الذي رآه مرسومًا على لوحة 
جدارية كانت محفورة على جدار سفينة:

»ال أعرف كيف أحسس�ت فجأة أن رمسيس الثاني هبط ببساطته وإنهاكه نحوي، وقال لي: 
ي�ا ول�دي يا خالد، أنت مثلي، أنا خرجت من تابوتي الملكي المزدان بأمتعتي الذهبية والفضية 
وب�ورق الب�ردي المخطوط علي�ه تعاويذ وصلوات من أج�ل خلودي وبعث�ي، أنا خرجت من 

)1( الرواية. ص 49
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تابوتي مس�روقًا تائهًا ليس علي س�وى قماش كتان أبيض، وأنت خرجت من منزلك تائهًا أيضًا 
مسروق القلب ليس عليك سوى ثوب أبيض، أنا خرجت من مدافن طيبة والدير البحري حتى 
ط�رت إل�ى باريس بحثًا عن الخل�ود، وأنت خرجت من بل�دة حقل وتبوك إلى دب�ي والقاهرة 

ولندن بحثًا عن الفناء، أنت خالد اسمًا وتبحث عن الفناء، يا للمفارقة يا ولدي!« )1(.
عل�ى ه�ذا النحو يمضي »اللحياني« في إس�قاط ذات�ه على تيمة »رمس�يس« باثًا في صورته 

الحياة متخياًل أنه كان يحاوره.

3 - اإلسقاط األدبي:

إذا كان اإلس�قاط التاريخي انعكاس�ًا لل�ذات على تيمة تاريخية، فإن اإلس�قاط األدبي يعد 
انعكاسا للذات على تيمة أدبية، وهو ما يطالعنا في كثير من مواقف »نزهة الدلفين«.

ففي موقف من هذه المواقف يس�قط »اللحياني« ذاته على تيمة »العجوز والبحر« للكاتب 
األميركي »أرنس�ت همنغواي«، فيرى نفس�ه في بطل هذه الرواية، »الذي ش�ارف على  الهالك 
ك�ي يصطاد س�مكة قرش، ذاك العج�وز الذي تعارك مع البحر والم�وج والجوع، بل تقاتل مع 
الحياة ذاتها، كي يظفر بالس�مكة، هل كنت ذاك العج�وز الذي يبحث عن مياه ضحلة كالظالم 

كي يصطاد دلفينًا يعرف أنه سيفر لعوبًا ومحبًا للحياة أول ما يجد دلفينًا آخر«)2(.
وفي موقف آخر يسقط »اللحياني« ذاته في مناسبة معينة على تيمة حكاية شعبية مؤداها أن 
أحد السلف روى أنه »كان يحضر حلقته شاب يخبئ يده دومًا في جيبه، وال أحد يعرف سرها، 
حت�ى كان ي�وم جمعة، وهما لوحدهما س�أله المعلم عن يده، حتى يدعو ل�ه إن كانت مريضة، 
فأخرجها فإذا هي عارية من الش�عر ومش�وهة ومصابة بما يش�به الش�لل، فس�أله عن حكايتها، 
ف�روى الش�اب أنه أولع بجاري�ة طاغية الجمال والعذوب�ة، حتى صار يلهج بذكره�ا ليل نهار، 
س�رًا وجهرًا، وأنفق عليها الكثير مما ورث عن أبيه من مال بلغ ثالثين ألف دينار، فأش�ار عليه 
آخ�رون بأن يمتلك هذه الجارية، فابتاعها بس�تة آالف دين�ار، لكنها قالت له: لماذا فعلت ذلك 
وأن�ت تع�رف أنك أبغض من عل�ى األرض إلّي، وال أطيق النظر نحوك، فح�اول أن يبذل ماله 
ها إلى مالكها، فأش�ارت علي�ه داية عنده أن  كل�ه له�ا، لكنه�ا ازدادت عنادًا وكره�ًا له، فقرر ردَّ

)1( الرواية. ص 135 - 136
)2( الرواية. ص 33
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موته�ا عن�ده أهون من موته هو بس�بب فقدها، فأبقاها، حتى كان يوم ق�ررت الجارية أن تعتزل 
وتضرب عن الطعام، حتى ضعف حالها وأوش�كت أن تموت دون أن تذعن لتوس�الته وبذله، 
وفي اليوم الرابع وقد أخذ منها اإلنهاك والذبول طلبت منه دقيقًا مطبوخا باللبن، فكاد أن يهلك 
فرح�ًا، وق�رر أن ال يصنعه لها أحد س�واه، فأوقد نارًا ووضع عليها ق�درًا، وبقي يخفق العجين 
الذي يغلي، ذائبًا ومنصتًا إلى ش�كواها وآالمها خالل األيام السالفة، حتى أقبلت دايته مرعوبة 

وطلبت منه أن ينزع يده من القدر، فإذا هي عارية ومحروقة«)1(.
ولك�ن اإلس�قاط في هذا الموق�ف يأتي إس�قاطًا آنيًا عارض�ًا؛ ألنَّ »اللحيان�ي« يروي هذه 
الحكاي�ة ف�ي موق�ف عارض، وهو موق�ف احتراق أصابع�ه عندما حاول أن يرف�ع غطاء وعاء 

المأكوالت على مائدة العشاء التي كانت أمام »آمنة«)2(.
وفي موقف آخر يس�قط »اللحياني« ذاته على تيمة حكاية اإلمبراطور الفرنس�ي »ش�ارلمان 
العج�وز« ال�ذي كان متعلقًا بفتاة ألمانية كانت تجذبه إليها بخاتم س�حري)3(، وفي موقف آخر 
يرتبط اإلس�قاط بتيمة فيلم سينمائي يتنافس فيه رجالن على امرأة فيلجأان إلى لعبة الحظ فّضًا 

للنزاع بينهما)4(، وهكذا دواليك.
وأيًا ما يكن فإن أغلب هذه اإلس�قاطات في رواية »نزهة الدلفين« تأتي في س�ياق التناص، 
وخاصة تلك اإلسقاطات التاريخية واألدبية التي تمثلنا ببعضها، كما أن هذه اإلسقاطات تأتي 
ف�ي س�ياق توظيف تقنية ش�كلية أو فني�ة معينة، وهي تقني�ة التداعي الحر الذي يمتح من نس�غ 
الذاكرة الفردية أو الجماعية، ويس�هم في الكش�ف عن بواطن الش�خصيات الروائية وما يعتلج 

فيها من هواجس وصراعات.
وإذا أردن�ا أن نثمن األداء الفني في هذه الرواية فإن أول ما ينبغي تس�جيله هو كون الكاتب 
يس�رد األح�داث بعيني�ه في كثي�ر من األحيان؛ ويفس�ر ذلك بكونه ش�اعرًا في األس�اس، يهتم 

بالصورة ونزوع التجسيد البصري.
ويمكن أن نتمثل في هذه العجالة ببعض العينات التي تؤنسنا إلى هذا النزوع:

)1( الرواية. ص 131 - 132
)2( يرجع إلى الرواية. ص 131

)3( يرجع إلى الرواية. ص 41 - 42
)4( يرجع إلى الرواية. ص 51
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»في لحظة الصمت األزلية، حيث يتربع الحزن مثل تمثال قط أسود فوق الطاولة«)1(.
»كان الهم يترامى كالمناديل الورقية في شوارع تبوك«)2(.

»وكان الصمت يقف بينهما مثل كلب مريض«)3(.
»كان السؤال يهبط على غرتها كحجر«)4(.

»حتى حروف اسمي تساقطت من فمك ككالب مريضة«)5(.
»كانت آمنة المشيري تسحل روحها عبر الطريق وأسالك الهاتف«)6(.

»البنايات العالية ذابت رؤوسها مثل غول هالمي المالمح«)7(.
فف�ي كل ه�ذه العينات نالحظ قدرة الكاتب / الش�اعر على التش�خيص وتجس�يد األفكار 

المجردة في صور محسوسة ملموسة.
وهذا النزوع البصري ال يتراءى لنا في القدرة على تجسيد األفكار المجردة في صور مادية 
محسوس�ة فحسب، لكنه يتراءى لنا كذلك في القدرة على التقاط فتات الحياة المادية البصرية 

على نحو ما شاع في روايات كتاب الواقعية الطبيعية.
»ال أع�رف أي�ن أمض�ي في ليل كه�ذا الليل ف�ي بلدة حقل، محل أس�طوانات الغاز أس�فل 
العم�ارة الت�ي أس�كن فيها ال يكف ع�ن دحرجة األس�طوانات ذات الخمس والعش�رين كلغ، 
ومح�ل ش�اورما أب�و فهمي تزدحم حوله س�يارات الس�اهرين آخ�ر الليل باألغان�ي الصاخبة، 
وعام�ل النظاف�ة البنغالي الذي يحمل المكنس�ة في هذا الموقف المتأخر يتنقل بين الس�يارات 
في مهمات سرية، والشابة الشحاذة واقفة قرب ماكينة الصرف اآللي كي تصطاد الشباب الذين 
يس�حبون نق�ودًا قليلة، وأنا في غرفتي أرى كل ذلك من ش�ق الس�تارة عل�ى نافذتي، وأتذكرك 

وأبكي«)8(.

)1( الرواية. ص 55
)2( الرواية. ص 56
)3( الرواية. ص 69
)4( الرواية. ص 74
)5( الرواية. ص 78
)6( الرواية. ص 79
)7( الرواية. ص 89

)8( الرواية. ص 157
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يح�رص الكاتب في ه�ذه الفقرة حرصًا ش�ديدًا على تصوير محيطه تصوي�رًا بصريًا دقيقًا، 
وهو ما يؤثر في حركة السرد، فيعرقلها، ويجعلها بطيئة في كثير من المواقف التي يحرص فيها 
الكاتب مثل هذا الحرص على وصف المحيط، كأن يحرص على وصف كل ما يراه من خالل 

عيني »اللحياني« وصفًا جزافيًا في الفقرة اآلتية:
»كان الح�رس يحيطون بح�واف الميدان المزدان بالنخيل والش�جر المقصوص بعناية، ال 
أح�د يدخ�ل إال ب�أوراق معاملة أو قضية أو اس�تدعاء، كان ف�ي الجهة البعي�دة المقابلة للبوابة 
الجنوبي�ة ع�دد من الرجال والنس�اء يجلس�ون عل�ى المصاط�ب الحجرية تحت ظل الش�جر 
ينتظرون المحاكمة الس�رية، رجل خمس�يني يش�رب ش�ايًا، وش�اب يرش�ف قهوة م�ن دانكن 
دون�ات، لم أكن وحدي الذي يلبس نظارات شمس�ية داكنة، ب�ل كثيرون يخفون أعينهم خلف 
الس�واد، والبع�ض اآلخر يخفي وجه�ه وراء جريدة، صحافي بريطاني يحم�ل أوراقًا، ويصعد 
ف�وق حاف�ة الحديقة ويع�د المتجمهرين بطريقة مباش�رة، صحافي ياباني يتأم�ل المكان بعينيه 
الضيقتي�ن وينتظر الس�ماح ل�ه بالدخول، في آخ�ر المصاطب الحجرية جهة الش�ارع المفضي 
لش�وارع طينية تجلس تس�ع نساء منقبات، كن يحدقن بالشجر العالي وينتظرن معجزة السماء، 
ش�ابة محجبة ترتدي نظارتين شمس�يتين س�وداوين تنتقل بخفة ورش�اقة وتح�اول كل فينة أن 

تجذب بيدها العباءة السوداء لتخفي بنطلون الجينز الكحلي«)1(.
إن مث�ل هذا الح�رص على التقاط فت�ات الحياة المحيطة بش�خوص الرواية قد يس�هم في 
اإليه�ام بالحياة الواقعية، وقد يس�هم في اإليماء إلى بعض الظواه�ر والتناقضات االجتماعية، 

ولكنه في المقابل يحول دون تطور األحداث وينعكس سلبًا على البناء العام للرواية.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن السرد الروائي يظل أدبًا، واألدب ليس نقاًل حرفيًا عن 

الحياة، بل هو انتقاء وإيحاء ورمز وتكثيف.
وف�ي ظني أن الح�دث في هذه الرواية كان حدثًا صغيرًا فقي�رًا ال يكفي لبناء رواية، بل كان 
يناس�ب قصة قصيرة، ولذلك نرى الكاتب يحاول جاه�دًا أن يثري هذا الحدث بمادة خارجية 
تعد حش�وًا دخياًل على بناء الرواية، وهذا الحش�و ال يتراءى في اإلس�راف في الوصف المادي 

لمحيط الشخوص الروائية فحسب، لكنه يتراءى في مادة اإلسقاط في حذ ذاته.

)1( الرواية. ص 90
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 توظيف األسلوب العجائبي في رواية »فخاخ الرائحة«
لـ »يوسف المحيميد«

يرى »تودوروف« أن مفهوم »العجائبي« يتحدد وفًقا للتردد الذي يحس�ه المتلقي الذي »ال 
يعرف غير القوانين الطبيعية«)1( عند مواجهة حدث خارق يتناقض مع قوانين المنطق أو العلل.
وه�ذا »التردد« المربك بالنس�بة إلى المتلقي يطالعنا في س�ائر األعمال الس�ردية العجائبية 
التي ش�كلت تي�ار »الواقعية الس�حرية« التي انتش�رت ف�ي آداب أمريكا الالتيني�ة)2( خاصة في 
ا، على  الثمانيني�ات من القرن الماضي، ث�م انتقلت إلى اآلداب األوربية التي منحته ُبعًدا فانتازيًّ
ا، على  ا ميتافيزيقيًّ نح�و م�ا يتراءى في أعمال »ج.ك. رولينغ J.K. Rowling«)3(، أو بعًدا فلس�فيًّ

.)4(»Dan Brown نحو ما يتراءى في أعمال »دان براون
وق�د رك�ب كثير م�ن الكتاب الع�رب موج�ة العجائبي�ة، وفي مقدم�ة هؤالء يأت�ي كل من 
»رش�يد بو جدرة«، و»الطاهر بن جلون«، و»فاضل الع�زاوي«، و»نجيب محفوظ«، و»إبراهيم 
الكوني«، ممن س�بق لن�ا أن رصدنا مالمح توظيفهم لهذا األس�لوب الروائي ]الذي لقي قبواًل 
واسًعا في أوساط القراء األوربيين خاصة، سواء من خالل ترجمات أعمال هؤالء الكتاب إلى 
اللغات األوربية أم من خالل الكتابة المباشرة بإحدى هذه اللغات، كما فعل »بو جدرة« و»ابن 

جلون«[، وذلك في كتابنا »أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية«)5(.
ومم�ن جربوا هذا األس�لوب العجائبي من الكت�اب الخليجيين »ترك�ي الحمد« في روايته 

)1( تزفيتن تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي. ترجمة الصديق بوعالم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة 
األولى. القاهرة 1994. ص43 - 44

الثقافة  وزارة  منشورات  داود.  جعفر  محمد  ترجمة  لغالفر.  الحديث«  الالتينية  أمريكا  »أدب  كتاب  إلى  يرجع   )2(
واإلعالم. الطبعة الثانية. بغداد 1986

 Arthur. A. Levine. Books. New Harry Porter«. منشورات  بوتر  الموسومة »هاري  إلى روايتها  يرجع   )3(
.York 1999

.Anchar. New York 2009 منشورات .Dan Brown: Davinci Code 4( دان براون(
األولى. دمشق  الطبعة  األهالي.  دار  بوشعير.  الرشيد  للدكتور  العربية«  الرواية  في  ماركيز  »أثر غابرييل غارسا  إلى  يرجع   )5(

1998
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»ش�رق ال�وادي«)1(، و »رج�اء عالم« ف�ي رواياتها »طريق الحري�ر«)2(، و»س�يدي وحدانة«)3(، 
و»خاتم«)4(، و»س�عود بن س�عد المظفر« في روايته »المعلم عبد الرزاق«)5(، و»عبده خال« في 

روايته »الطين«)6(، و»فاطمة الشيدي« في روايتها »حفلة الموت«)7(.
ولكن هؤالء الكتاب الخليجيين لم يوظفوا األس�لوب العجائبي توظيًفا واحًدا، بل وظفوه 
ب�رؤى متباين�ة؛ فإذا كان »ترك�ي الحمد« و»عبده خال« قد وّظفا هذا األس�لوب برؤية فلس�فية 
ميتافيزيقية، فإن »رجاء عالم« و»س�عود بن سعد المظفر« قد وظفاه برؤية فولكلورية، وكذلك 
األمر بالنس�بة إلى »فاطمة الشيدي« التي حاولت أن توظف هذا األسلوب توظيًفا سيكولوجًيا 

نفسًيا.
أما »يوس�ف المحيميد« في »فخاخ الرائحة« فإنه وظفه – كما سنرى – برؤية مغايرة، وهي 
الرؤي�ة االجتماعي�ة التاريخي�ة الواقعي�ة، ولذلك فإن�ه كان أقرب في تمثله لهذا األس�لوب من 

كتاب أمريكا الالتينية.
وأي�ًا م�ا يكن فإنه يج�در بنا أن نقف قلياًل عند أح�داث هذه الرواية الثري�ة التي تختلف في 
بنائه�ا وطروحاته�ا عن أعم�ال »المحيمي�د« الس�ابقة، فضاًل عن كونه�ا تخرق أنماط الس�رد 

الروائي الخليجي المألوفة نسبيًا:
مؤدى هذه الرواية أن »طراد« األصلم المستلب المسحوق الذي ينتمي إلى الطبقة الفقيرة، 
يضي�ق ذرًع�ا بالمدين�ة وأهلها بعد أن أصب�ح وحيًدا يعيش كالمتش�رد، فيتجول في الش�وارع، 
ويدخل إلى الحدائق، ويجوب األسواق »نافًضا دكاكينها واحًدا واحًدا، كأنما كان يطمئن نفسه 
أنه لم يفقد شيئًا ذا بال«)8( عندما يهجر تلك المدينة التي قضى فيها معظم السنين المنسلخة من 
عمره، فقد لجأ إليها »صبيًا طائشًا وأعزل، تعلم في ليلها الحروف وتهجأ الكلمات حرفًا حرفًا، 

)1( تركي الحمد: شرق الوادي )أسفار من أيام االنتظار(. دار الساقي. الطبعة الثالثة. بيروت 2000
)2( رجاء عالم: طريق الحرير. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 1995

)3( رجاء عالم: سيدي وحدانة. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 1998
)4( رجاء عالم: خاتم. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 2001
)5( سعود بن سعد المظفر: المعلم بعد الرزاق. مطابع النهضة. الطبعة األولى. ُعمان 1989

)6( عبده خال: الطين. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2002
)7( فاطمة الشيدي: حفلة الموت. دار اآلداب. الطبعة األولى. بيروت 2009

)8( يوسف المحيميد: فخاخ الرائحة. دار الريس. الطبعة الثانية. بيروت 2006
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وأنهك�ه العمل الدائب في نهارها المح�رق، من عامل يومية إلى فّراش، من جندي حارس في 
بن�ك، ثم حارس بوابة قصر، إلى مراس�ل ف�ي وزارة«)1(، ثم لفظته المكات�ب الفارهة، فقرر أن 

»يزاحم العمال الهنود والبنغال في تنظيف السيارات«)2(.
لق�د هاج »ط�راد« وثار على وضعه المزري في المدينة التي أه�در عمره وكرامته فيها؛ فقد 
أصبح هزأة يؤدي دور مهرج ال يتورع اآلخرون عن السخرية منه، وغمزه في مؤخرته، أو دفعه 
على وجهه، أو س�حب »ش�ماغه« ال�ذي يتلثم به خوف اكتش�اف عاهته، عاه�ة »الصلم« التي 
الزمت�ه من�ذ كان في الصحراء فت�ى قاطع طريق مع مناوئ�ه »نهار« الذي أصب�ح صديقًا حميمًا 

وشريكًا له في نهب المسافرين واعتراض القوافل.
فقد حاول هو و»نهار« مرة أن يتسلال في سجف ليل فيسلبا قافلة حجاج، ولكنهما يؤسران 
ويضرب�ان ث�م يدفن�ان في أعم�اق الرمال حتى رأس�يهما مقي�دي اليدين، وتهاجمهم�ا الذئاب 
فيم�وت رفيق�ه »نهار« ويفقد ه�و إحدى أذنيه، ومن�ذ ذلك الوقت يصاب بعق�دة »الصلم«، إن 

صح التعبير.
ون�رى »طراد« يقصد محطة المس�افرين ف�ي المدينة وهو ال يعرف وجهت�ه؛ فما كان يعرفه 
جي�دًا هو أن�ه يريد أن يترك هذه المدينة »الملعونة« ويس�افر إلى أي م�كان آخر، ولو كان ذلك 

المكان »جهنم«)3(.
ويعثر »طراد« على ملف أخضر كان قد نس�يه أحد المس�افرين ملقى على إحدى المناضد 
في قاعة االنتظار، فيأخذ في تصفح وثائقه ململمًا قصة »ناصر عبد اإلله« اللقيط الذي حملت 
به أمه »صالحة عبد الرحمن« سفاحًا، ثم ألقت به في علبة موز أمام باب مسجد درءًا للفضيحة 
والع�ار، فهاجمته القط�ط وأكلت إحدى عينيه، ولكن العناية اإللهي�ة أنقذته وألقت به في »دار 
الحضانة االجتماعية«، حيث يمضي سنوات طفولته األولى قبل أن تعطف عليه السيدة النبيلة 
الثري�ة »العم�ة مضاوي« التي ترع�اه ردحًا من الزمن ث�م تتخلى عنه فتعيده إل�ى دار الحضانة، 
على إثر خرقه لنظام القصر وتعليماته الصارمة؛ فقد س�مح لنفس�ه أن يتبول على جذع ش�جرة 
ف�ي حديق�ة القصر بداًل من التبول في حمامه الخاص. ويتوس�ل بدموعه إلى »العمة مضاوي« 

)1( المصدر نفسه. ص10
)2( المصدر نفسه. ص12

)3( الرواية. ص16

Mos2lt_NasRwa2i.indd   99 8/11/10   1:50 PM



100

كي تغفر له تلك الحماقة التي ارتكبها مضطّرًا، ولكن دموعه وضراعته لم تشفع له عند السيدة 
النبيلة.

وف�ي القص�ر يتعرف »ناصر« إلى »جم�االت المصرية« األخصائي�ة االجتماعية التي كانت 
تس�خر من�ه لكونه يحمل االس�م الذي يحمل�ه الزعيم »جمال عب�د الناصر« ال�ذي تكرهه كره 
المج�وس، والخادم�ة »لمب�اي الفيليبيني�ة« التي كانت تس�تغله جنس�يًا، و»العم توفيق« س�ائق 
السيارة الفارهة الذي كان صديقًا ل� »طراد« )أو أبو لوزة كما يسميه( يؤنس وحدته ويبدد يأسه 

من الحياة.
وم�ا يهمن�ا ف�ي هذه الش�خصيات التي تع�رف إليها »ناصر« هو ش�خصية الس�وداني »العم 
توفيق« الذي ش�كلت حياته قصة إنس�انية مأساوية تعبر عن مدى ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، 

ومدى ما يلحقه به من أبشع صور األذى.
فقد كان يعيش في طفولته األولى بقرية »أم هباب« بوسط السودان في كنف العجوز »فضل 
الله آدم« وزوجته »بخيتة عثمان«، بعد أن فقد والدته األمة التي هربت من سيدها »أحمد الحاج 
أبو بكر«، ثم داهم تلك القرية بعض األوباش من فلول »الجالبة« الذين كانوا يمتطون الخيول 
ويحملون البنادق والس�يوف، ويحرقون األكواخ )القطام�ي( كي يختطفوا األطفال ويبيعوهم 
في أس�واق النخاس�ة، فاس�تطاع أن يفلت من أيديهم ويفر إلى األحراش فيمن فروا، ولكنه في 
نهاية المطاف يقع في »فخ« أولئك »الجالبة« الدهاة الماكرين الذين كانوا يش�وون ش�حما كي 
تنتش�ر رائحته في الغابات وتغري الجائعين من الفارين، فتجذبهم إليها ويؤس�رون، ثم ينقلون 

إلى أسواق العبيد ب� »شندي، وبربر، وميناء سواكن، على البحر األحمر«)1(.
وبع�د الوقوع في »فخ الرائحة« ينقل »توفيق« إلى الجزيرة العربية مع مجموعة من الصبيان 
بس�فن الحجاج، ثم يب�اع إلى التاجر »يحي�ى الحلواني«، ثم يمضي ويعمل ف�ي بيوت األثرياء 
خادًما، ثم س�ائًقا، ثم بستانًيا بقصر الس�يدة »مضاوي«، وبعد صدور األمر الملكي بعتق العبيد 

يصبح حرًا، ولكنه لم يكن يعرف ماذا يفعل بتلك الحرية:
»كان البد أن أخرج من بوابة القصر، حامال ورقة حريتي، ضااًل في الشوارع والحارات، ال 
أملك قوت يومي، وال أعرف صنعة أتكسب منها، ولم أتقن عماًل، غير أن أقود سيارة، ولست 

)1( الرواية. ص109
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نافًعا لذلك، أو أن أقص شجر الرياض، وأجز حزنها الطويل«)1(.
وهناك أحداث أخرى ثانوية ترد في س�ياق الس�رد في هذه الرواية، وهي التي تهمنا في هذا 

المقام أكثر من غيرها، لكونها تتضمن أحداًثا عجائبية.
ومن هذه األحداث ما ورد في قصة »أبو علي الحلواني« الذي زعموا أنه أصبح غنيًا لكونه 
قد عثر على كنز؛ ف� »العمة خيرية« تؤكد أن هناك أناًسا قدماء كانوا مهددين من قبل اللصوص 
والغ�زاة فدفن�وا كنوزهم من المجوه�رات والذهب تحت األرض، وعندما اس�تبيحت بيوتهم 
وأبي�دوا ظلت تلك الكنوز مدفون�ة قروًنا طويلة، حتى جاء بعض الناس من أهل البلد وحفروا 
األرض كي يش�يدوا بيوتا جديدة، فعثروا على تلك الكنوز مصادفة، كما حدث مع »أبي يحيى 

الحلواني«)2(.
ومن هذه األحداث كذلك ما ورد في قصة بنت العطار الجميلة التي كانت تسمع حكايات 
كثيرة عن عالقة القمر بالفتيات، وإغوائهن من خالل عرض مالبسهن الداخلية في ضوئه عند 

اكتماله.
وعل�ى الرغم من أن ابنة العطار لم تكن جريئة وال متهورة، فإنها كانت تس�تخف بما كانت 
تسمعه عن عالقة القمر بالفتيات، ولذلك عمدت إلى مالبسها الداخلية فغسلتها ونشرتها فوق 
حبل الغس�يل، وما كادت تفعل ذلك حتى تورطت فتأملت اس�تدارة القمر الفضي الرائع الذي 
كان يحدق فيها متملًيا مفاتنها، وغامرًا مالبس�ها الداخلية بس�ناه، وبعد ش�هرين بدأت أمارات 

الحمل تظهر عليها)3(.
وم�ن هذه األحداث العجائبية أيضًا ما ورد في قصة دف�ن »طراد« و»نهار« في الرمل، وهي 
القص�ة ذات النكه�ة العجائبي�ة الت�ي تتأكد من خ�الل التواصل بي�ن الطبيع�ة وكائناتها وهذين 
الش�ابين قاطع�ي الطريق اللذين كانا يتوقعان أن تنقذهما كائن�ات الطبيعة من محنتهما، ولكنها 

خذلتهما.
»كانت ش�جيرات الش�فّلح قادرة على أن تزح�ف على بطونها نح�وه وصديقه، وتغمرهما 
لتخف�ي رأس�يهما عن الضباع والذئ�اب والحيات، كانت الرياح أيضًا ق�ادرة على أن تكف عن 

)1( الرواية. ص106
)2( الرواية. ص83

)3( يرجع إلى الرواية. ص80
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س�وق الرائحة ودفعها إلى الوه�اد والجبال ورؤوس التالل. كان الرم�ل قادرًا على أن يخفف 
عنهم�ا ويزيح ثقله عن جس�ديهما المدفوني�ن كي يخرجا ويتحررا من س�طوته. كانت الذئاب 
أيض�ا ق�ادرة على أن تحميهما وتحرس�هما مثلم�ا كانت تفعل من قبل. لكن ال ش�يء من ذلك 

حصل، كل الكائنات تخلت عنهما، كلها تآمرت ضدهما، وضد حياتهما«)1(.
ومن هذه األحداث العجائبية كذلك ما ورد في قصة »س�يف« شقيق »طراد« الذي »خطفته 
ذات ليلة جنية لها شعر طويل، ومدعوجة العينين، يقولون إنه خرج ليقضي حاجته في الجوار، 

ثم عشقته الجنية وطارت به فوق جناحها«)2(.
وهن�اك من كان يقول إن هذا الش�قيق الذي اختفى صار من أه�ل األرض، مؤكدًا أنه »صار 

ملكًا عظيمًا في إحدى ممالك الجن«)3(.
إنها عينات من األحداث العجائبية المبثوثة في »فخاخ الرائحة«، فهل كانت هذه األحداث 

العجائبية جاهزة مقتبسة من التراث الشعبي الشفوي مثاًل، أم أنها كانت من ابتكار الكاتب؟
ذلك هو الس�ؤال الذي ينبغي أن ُيطرح هنا، ولعلنا نس�تطيع أن نجيب عنه ونحن مطمئنون: 
فه�ذه األح�داث العجائبية م�ن ابتكار الكات�ب ال من اقتباس�اته من خامات أس�طورية خرافية 
جاهزة؛ وما يؤنس�نا إلى ذلك أننا لم نعثر على أي مصدر من مصادر هذه األحداث في مظانها 

المحتملة.
وه�ذا الن�زوع العجائب�ي لم يلجأ إليه يوس�ف المحيميد ف�ي أعماله الروائي�ة األخرى التي 
أصدره�ا حت�ى اآلن، كما أن هذا الن�زوع لم َيُح�ْل دون تحقيق الرؤية الواقعي�ة؛ فالواقع الذي 
يدين�ه الكات�ب يظل ماثاًل في الخطاب الروائي، بل إن هذا الن�زوع العجائبي يعمق تلك الرؤية 

الواقعية ويثريها وال يلغيها، والكاتب يعي ذلك جيدًا ويخطط له في بناء روايته.
إن يوس�ف المحيميد الذي يبتكر أس�اطيره وأحداثه العجائبية هو نفسه الذي يكشف زيفها 
وبعده�ا ع�ن الواق�ع، ولذلك نراه يحرص حرًصا ش�ديًدا عل�ى تنبيه المتلقي إل�ى تناقضها مع 

الواقع ومع المنطق بوساطة الراوي الواعي بما يدور حوله من أحداث.
إن »طراد« الذي كان يصدق حكاية الجنية التي طارت بشقيقه »سيف« ما يلبث أن يكتشف 

)1( الرواية. ص87
)2( الرواية. ص42

)3( المصدر نفسه. الصفحة نفسها
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سذاجة تلك الحكاية عندما يكبر:
»بع�د أن كب�رت عرفت أن أخي س�يف لم تخطفه جني�ة فعاًل، بل كانت ام�رأة جميلة جدًا، 
نسميها دباحة؛ ألن من يقع تحت نظراتها البد أن تسلب عقله وتذبحه، كانت من بنات الصلب 
الجوالين، الذين يمرون بمساكن البدو ويرقعون البيوت والمالبس، ويجلون دالل القهوة«)1(.

و»توفي�ق« الس�وداني ال�ذي كان يص�دق حكاية حم�ل بنت العط�ار من القمر، م�ا لبث أن 
اكتشف زيف تلك الحكاية:

»اكتشفت اللعبة كلها بعد أن وجدتها تخبئ صورته باألبيض واألسود )يعني عشيقها( وهو 
ينشق غترته، مرة تضعها تحت وسادتها ومرة داخل درج الكوميدينة«)2(.

كما أن »توفيق« نفس�ه يكتش�ف زيف حكاية الكنز الذي عثر علي�ه »الحلواني«، ويدرك أن 
مصدر أموال هذا التاجر هو تجارة الرقيق التي جعلته يحرق عربة الحلوى التي كان يدفعها في 
الحارات الشعبية مناديًا على بضاعته، ويبيع دكانه وسط البلد، ويشتري بأثمان العبيد »أراضي 

وعقارات، وينشئ مخططات جديدة في البلد«)3(.
وكل هذا يؤنس إلى أن »يوسف المحيميد« كان يوظف الخطاب العجائبي توظيفًا واقعيًا.

وقد برع الكاتب في اس�تثمار عنوان الرواية وش�حنه بالدالالت السيميائية، ومد أسبابه كي 
تش�مل كل فص�ول المتن تقريبًا، وأس�قط داللة »الفخ�اخ« على الواقع الراه�ن، فغدت »نافذة 
مفتوح�ة عل�ى الغ�الف ليطل )المتلق�ي( من خاللها عل�ى تفاصيل الداخل، وم�ا يحفل به من 
مس�رودات مثيرة وصادقة، وأساليب تعبيرية يش�كل العنوان الحلقة األولى منها«)4(، على حد 

تعبير الدكتور عبد العزيز المقالح.
كما أن الكاتب تمثل تقنيات السرد الروائي المعاصر تمثاًل جيدًا، وخاصة تقنية تيار الوعي 
وتقنية االس�ترجاع )الفالش باك(، والتصرف في إيقاع الزمن المتش�ظي، واس�تطاع أن يتجنب 
األس�اليب المباش�رة التي وقع في أس�رها بعض كتاب الرواية الخليجية، متكئًا على األحداث 

العجائبية التي وقفنا عندها، ومتكئًا أيضًا على اإليحاء واإلسقاط.

)1( الرواية. ص43
)2( الرواية. ص84
)3( الرواية. ص84

)4( د. عبد العزيز المقالح: مدارات في الثقافة واألدب. كتاب »دبي الثقافية« )19(. عدد ديسمبر 2008. ص228
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يم�رر يوس�ف المحيمي�د كثي�رًا من المق�والت والمواق�ف التي تثير ش�يئا من الحساس�ية 
بأسلوب إيحائي رامز، وخاصة ما يتصل بنظام الرق الذي يوحي الكاتب إيحاًء قوًيا بأنه انتهى 
تاريخيًا ولكنه ما يزال مستمرًا اجتماعيًا، وفخاخ الرائحة »الطويلة المتشابكة الدائرية، الشبيهة 
بخيوط العنكبوت«)1( التي التفت حول عنق »حسن« )توفيق( تاريخيًا تلتف حول عنق »طراد« 
و»ناص�ر« اجتماعيًا، وما يؤنس�نا إلى هذا الرأي أن الكاتب يحرص عل�ى الموازنة بين مواقف 

تاريخية ومواقف راهنة من خالل الموازنة بين مأساة »حسن« )توفيق( ومأساة »طراد«:
»آخ ي�ا توفيق، أنت غررت بك الرائحة، رائحة الش�حم المش�وي فوقع�ت في فخ الجالبة، 
وباع�وك ف�ي س�وق ش�ندي، ث�م غ�ررت ب�ك الرائح�ة ثانية، بع�د أن دوخ�ت رأس�ك برائحة 
المخ�در)2(، فس�قطت في الغيبوبة، لتس�تيقظ بع�د أن فقدت فحولتك!! أنا أيض�ا يا عم توفيق، 
رائح�ة اإلبل غ�ررت بي، فوقعت في قبضة المس�افرين العابرين الحج�اج!! جاؤوا بك حاجًا 
ثم جزوا عضوك أو ضكرك كما تسميه، ضحك على عقلك الحجاج، وأنا أيضًا ضحكوا على 

عقلي وتبولوا في وجهي يا عم توفيق«)3(.
وال يخفى ما في هذا األسلوب، الذي يقوم على اإليحاء، من تعريض مكتوم ببعض الهيئات 
الدينية التي يس�ميها كتاب آخرون بأس�مائها في أسلوب مباشر ينأى عن األساليب الفنية، على 
نح�و م�ا فعل »مبارك عل�ي الدعيليج« في روايت�ه »المطاوعة«)4(، حيث يربط بي�ن المبالغة في 
التش�دد الديني وبعض الظواهر االجتماعية السلبية، مثل الش�ذوذ، والنزوع الطائفي، والنزوع 

العشائري، وما إلى ذلك.
وف�ي بع�ض مواقف الرواي�ة يوحي الكاتب باس�تمرار الرق بأس�اليب أخ�رى، كأن يوحي 
باس�تمرار ال�رق ف�ي المس�تقبل، على نح�و ما فعل ف�ي موقف تأكي�د وعي »توفيق« بش�روطه 

التاريخية وقناعته بزيف ما كان ينسج من أساطير تحجب عنه الرؤية:
»أنا وجوهر وعنبر والذين اختطفوا قبلنا، والذين سيختطفون بعدنا، هل نحن الكنز؟«)5(.

)1( الرواية. ص82
يفقد وعيه ويقص عضوه  استنشاقه حتى  )توفيق( على  أجبر »حسن«  الذي  المخدر  ذلك  هنا،  بالمخدر  يقصد   )2(

التناسلي ويصبح عبدًا في قصور التجار.
)3( الرواية. ص71

)4( مبارك بن علي الدعيليج: المطاوعة. منشورات رياض الريس. الطبعة األولى. بيروت/ لندن 2006
)5( الرواية. ص84
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ولعل أجمل تجليات أس�لوب اإليحاء واإلس�قاط في هذه الرواية يطالعنا في ذلك التناص 
المضمر بالسرد، وهو ما نتمثل له بالعينات اآلتية:

وهما  أسطوريين،  بطلين  بين  العالقة  على  المتلقي  و»نهار«  »طراد«  بين  العالقة  تحيل   -  1

و»نهار«  »طراد«  كان  فقد  المعروفة؛  »جلجامش«)1(  ملحمة  في  »أنكيدو»و»جلجامش« 
متصارعين، ثم أصبحا صديقين حميمين، كما حدث مع »أنكيدو« و»جلجامش« تمامًا:

»بعد أن تعارك )طراد( مع )نهار( س�اعات طويلة، وأصابهما الكلل، اكتش�ف كل منهما أنه 
إنما يصارع فارس�ًا صلدًا، ومقاتاًل شجاعًا، وقررا أن يصبحا صديقين، يحمي كل منهما اآلخر 

ويدافع عنه«)2(.
فالراجح أن يوس�ف المحيميد عندما وصف هذا الموقف كان يستحضر في ذهنه الموقف 

المماثل في ملحمة »جلجامش«، وهو ما يشكل تناًصا مضمًرا.
المتلقي على قصة  يحيل  العمة »مضاوي« وعوقب  نظام قصر  الذي خرق  »توفيق«  إن   -  2

عقاب »آدم« ، وطرده من الجنة.
وهذا التناص المكتوم يطالعنا بقوة في استرجاع »توفيق« لتلك الحادثة:

»كان عل�ّي أن أغادر الجنة، جنة القصر العظيم، بعد س�وءتي المش�ينة تلك، وأن أهبط إلى 
األرض مع أصحابي وإخواني في دار الحضانة«)3(.

3 - في موقف دفن »طراد« و»نهار« في الرمل ب� »الشفلح« وصف يحيل على »أهل الكهف« 

الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم)4(:
»لو مرت عبر درب الشفلح قافلة ما – كانا يفكران – هل ستنقذهما، أم ستولي رعبًا وهلعًا، 

وهي ترى رأسين طالعين من الرمل كأنهما حجران!« )5(.
فم�ا م�ن ري�ب في أن ه�ذا الوصف يحي�ل على قص�ة »أهل الكه�ف« على س�بيل التناص 

المضمر المكتوم.

)1( ملحمة جلجامش. ترجمة محمد نبيل نوفل وفاروق الحافظ. تحقيق ساندروز. دار المعارف. القاهرة 1970
)2( الرواية. ص87

)3( الرواية. ص102
)4( الكهف. آية 8 وما بعدها من آيات.

)5( الرواية. ص87
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وأي�ًا م�ا يكن فال�ذي نخلص إليه أن األس�لوب العجائبي ف�ي »فخاخ الرائحة« ل�»يوس�ف 
المحيمي�د« كان موظف�ًا بإحكام ال ينّم عن تطور الخطاب الروائي لدى هذا الكاتب فحس�ب، 
وإنما ينّم عن نضج الخطاب الروائي الخليجي الذي خرج من دائرة المحاكاة إلى آفاق اإلبداع 

الواعي المحترف.
* * *
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 جماليات السرد في رواية »الموت يمرُّ من هنا«
لـ »عبده خال«

تع�د رواي�ة »الموت يمر من هنا« � باكورة أعمال عبده خ�ال الروائية � من الروايات العربية 
التي حاولت أن تمتح من جماليات التراث الس�ردي العربي، كرواية »ليالي ألف ليلة« لنجيب 
محفوظ، ورواية »طريق الحرير« لرجاء عالم، ورواية »ألف وعام من الحنين« لرشيد بو جدرة، 

و »تجليات« جمال الغيطاني.
إال أن رواي�ة »الم�وت يم�ر م�ن هن�ا« تتميز عن ه�ذه األعمال م�ن حيث كونها ت�وازن بين 
جمالي�ات الس�رد األوربي وجماليات الس�رد التراثي العرب�ي على نحو الف�ت للنظر، وهو ما 

سنفصل فيه القول على النحو اآلتي:

أ - جماليات السرد التراثي:
تت�راءى جمالي�ات الس�رد التراثي في هذه الرواية ف�ي النزعة الغرائبية، وف�ي بناء األحداث 
الخاصة؛ ألن البناء في هذه الرواية ال يختلف كثيرًا عن بناء المرويات التراثية العربية القديمة، 

من مثل »كليلة ودمنة« و »ألف ليلة وليلة« تحديدًا.
وإذا كانت النزعة الغرائبية تتراءى من خالل الحكايات والمواقف والشخصيات األسطورية 
الت�ي تس�تعصي عل�ى الحصر؛ م�ن مثل حكاي�ة ال�كالب التي كانت تط�ارد الفت�ى »درويش« 
المعت�وه ف�ي الحقول وتتخلى عن�ه عندما يقترب من مزار الس�يد »أبي قضب�ة«)1(، وانفراج قبر 
الج�دة »نوار« وخروجها منه)2(، وم�ا يروى عن موت »راعي القضبة« ونهوضه من قبره كذلك 
و »منعه مجموعة من الجن قدمت لتس�كن هذا الوادي«)3(، ودخوله في معركة حاس�مة معهم 
حت�ى أباده�م عن آخره�م، وما يروى ع�ن س�كان »القلعة« الذي�ن أودعوا س�جونها المظلمة 
صغارًا »وبلغوا من العمر عتيًا ال يعرفون في الحياة إال تلك الظلمة، وعندما سنحت لهم فرصة 

)1( يرجع إلى رواية »الموت يمر من هنا« لعبده خال. منشورات الجمل. الطبعة األولى. كولونيا � ألمانيا 2004 ص 
.56

)2( المصدر نفسه. ص63.
)3( المصدر نفسه. ص126.
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اله�رب تراجع�وا أمام النور وع�ادوا«)1( إليها، وجثث الس�جناء التي كان�ت ترمى للكالب في 
فن�اء »القلع�ة«)2(، وما يروى عن أح�د الحراس »الجبالية« الذي ح�اول إيقاف جنّي في إحدى 
الليال�ي »فمس�خه كلبًا له وبر غزي�ر«)3( وظل يعيش في القلع�ة، ويتقلب في فنائه�ا لياًل »طالبًا 
العف�و«)4(، وما يروى عن »الس�وادي« اإلقطاعي الطاغية الذي س�قط م�ن رحم أمه »على رداء 
بنت سلطان الجن، وكانت على وشك أن تزف لعريسها، وحينما رأت هذا المولود استبشرت 
به، وأقس�مت أمام المأل بأنها ستكون آماله، وعاهدت ش�عبها على طاعته، فعاهدوها«)5(، وما 

يروى عن »السوادي« أيضًا من أنه »يحمل قلب ثعبان، يلدغ القريب والبعيد«)6(.
فما من شك في أن هذه المادة الغرائبية مستوحاة من التراث السردي الشعبي، وخاصة من 

كتاب »ألف ليلة وليلة«.
إال أن األمانة تقتضي اإلشارة هنا إلى أن»عبده خال« في هذه الرواية لم يقتصر على اإلفادة 
من مواصفات المادة الس�ردية الغرائبية التراثية، وإنما أفاد بقدر كبير من أس�لوب توظيف هده 
الم�ادة في أعم�ال بعض الكت�اب الروائيي�ن العالميين، وفي مقدم�ة هؤالء »غابرييل غارس�يا 
ماركيز«، وخاصة في روايته »خريف البطريرك«، حيث نرى دكتاتورًا مس�تبدًا مجهول النس�ب 
)مثل الس�وادي في رواية عبده خال( يلجأ إلى أس�اليب اإلرهاب وينسج حوله أساطير يحتمي 

بها من مناوئيه على نحو ما كان يفعل »السوادي« تمامًا.
إن العناصر العجائبية أو السحرية في أعمال »ماركيز« غالبًا ما تكون افتعااًل ساخرًا ألحداث 
ومواق�ف خيالية تحاكي األكاذيب الرس�مية التي تخترعها الس�لطة السياس�ية م�ن أجل حماية 
نظامها)7(، وهو ما نراه في »الموت يمر من هنا« بجالء ال يقبل الشك، والراجح أن »عبده خال« 

كان يجاري »ماركيز« في هذا األسلوب من التوظيف. 

)1( »الموت يمر من هنا«. ص212.
)2( المصدر نفسه. ص288.
)3( المصدر نفسه. ص318.
)4( المصدر نفسه. ص318.
)5( المصدر نفسه. ص337.
)6( المصدر نفسه. ص359.

)7( يرجع إلى »أثر غابريل غارسيا ماكيز في الرواية العربية« للدكتور الرشيد بو شعير. دار األهالي. الطبعة األولى. 
دمشق1998. ص16.
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أما ما يتصل ببناء األحداث فإن »عبده خال« يفيد كثيرًا من طبيعة البنية الس�ردية المتش�ابكة 
في التراث السردي العربي القديم، وخاصة بنية »كليلة ودمنة« وبنية »ألف ليلة وليلة«.

إن الس�رد ف�ي كت�اب »كليلة ودمنة«)1( يتش�كل في نس�ق متش�ابك؛ فهناك قص�ة اإلطار أو 
المقدم�ة الس�ببية التي تس�تعرض الحوار الممت�د بين الملك »دبش�ليم« والفيلس�وف »بيدبا«، 
وهن�اك قص�ة خرافية رئيس�ة يرويها »دبش�ليم« عادة على ألس�نة الحيوانات تتف�رع إلى قصص 
جزئية أخرى ال تنتهي إال بنهاية الباب الذي يعد بمثابة الوعاء الذي يستقبل عصارة الحكمة أو 

العبرة المستخلصة من تلك القصص.
وهذه البنية الس�ردية في »كليلة ودمنة« تماثل البنية الس�ردية في كتاب »ألف ليلة وليلة«)2(، 
عل�ى الرغم من الفرق بين طبيعة الش�خصيات في هذين العملي�ن، وعلى الرغم من الفرق بين 
وظائف القصة اإلطار في كل منهما؛ ألن حكايات كتاب »ألف ليلة وليلة« تتفرع وتتوالد كثيرًا 
إل�ى درجة االنفالت، ويكفي في ه�ذه العجالة أن نتمثل بقصة التاجر الموس�ر التي تمخضت 

عن حكايات فرعية كثيرة:
مؤدى هذه القصة أن تاجرًا ثريًا أراد أن يستريح من وعثاء السفر في بستان، وأخذ يأكل تمرًا 
ويرمي النوى يمينًا وش�مااًل، ثم قام فتوضأ وصلى، فلما س�لم فوجئ بش�يخ جني »رجاله في 
التراب ورأس�ه في الس�حاب« وفي يده سيف مش�هور يريد أن يهوي به على ذلك التاجر متهمًا 
إياه بقتل ولده بنواة التمر، فما كان من التاجر إال أن أخذ يتوس�ل إليه كي يمهله س�نة حتى يعتق 

عبيده ويوزع أمواله ويودع أهله ثم يعود إليه كي يأخذ بثأره، وبعد ألي يقتنع الجني فيمهله.
ويف�ي التاج�ر بوعده ويعود إلى البس�تان كي ينفذ فيه حكم الجني، ويأخ�ذ في البكاء حتى 
يلفت نظر شيخ وقور كان يصطحب غزالة، وعندما يقف ذلك الشيخ على قصته يعجب بوفائه، 
ويقدم ش�يخ ثان مع كلبتين فيس�لم ويجلس، ثم يقدم ش�يخ ثالث فيجلس هو اآلخر، ويحاول 
هؤالء الش�يوخ أن يواس�وا التاجر ريثما يأتي الجني فيروي له الش�يخ األول قصته مع الغزالة، 
وي�روي له الش�يخ الثاني قصته مع الكلبتين، ويروي له الش�يخ الثالث قص�ة الصياد والعفريت 

التي ذاع صيتها في اآلداب العالمية.
وبع�ض ه�ذه القصص الت�ي رواها الش�يوخ الثالث�ة تتوالد وتتف�رع بدورها، عل�ى نحو ما 

)1( عبد الله بن المقفع: كليلة ودمنة. منشورات دار بو سالمة. تونس1977.
)2( كتاب »ألف ليلة وليلة«. تحقيق وتقديم محسن مهدي. المجلد األول )المتن(. شركة بريل للنشر. ليدن1984.
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تفرع�ت قصة الصي�اد والعفريت إلى قصة أخرى، وهي قصة »الحكي�م دوبان والملك يونان« 
الذي يروي قصة أخرى، وهكذا دواليك)1(.

وعندما س�مع الجني كل ه�ذه الحكايات المتوالدة تعجب واهتز طرب�ًا وصفح عن التاجر 
الموسر)2(.

وق�د جرت كل حكايات »ألف ليلة وليلة« على هذا الس�مت في بناء الس�رد وتعدد الرواة، 
وهو ما يطالعنا في رواية »الموت يمر من هنا« لعبده خال؛ فكل ش�خصية من ش�خصيات هذه 
الرواية تحمل قصتها في جعبتها، وهو ما يجعل األحداث متش�ابكة ومعقدة ومتوالدة، ولكنها 
في نهاية المطاف ترتبط بالسوادي اإلقطاعي الظالم وقرية »السوداء« الفقيرة السلبية المعزولة 

التي تعاني من قهر السوادي واكتساح الطوفان والقحط والجوع.
وه�ذه القصص ال تتع�دد بتعدد الرواة من أمث�ال »درويش« والجدة »ن�وار« و »صالحة« و 

»عبده راجح« وغيرهم، بل تتعدد وتتوالد داخل كل قصة تروى.
 »ش�برين« � على س�بيل المثال � يسرد قصته كما يسرد أطرافًا من مأساة والده »زيلعي« وما 
كان من س�مل عينه بيد الس�وادي)3(، كما أن والدة »ش�برين« تروي بنفس�ها أطرافًا من س�يرتها 
وأطرافًا من س�يرة »زينة« ابنة عم »ش�برين« وما كان من اعتداء »ولي« عليها)4(، كما أن »مريم« 
عش�يقة »الس�وادي« المتمنع�ة تس�رد قصتها وتروي م�ا كانت تس�مع عنه من الخراف�ات التي 
يصدقها الس�ذج من الناس)5(، و »عبده راجح« يروي للس�جناء قصته في مواجهة »الس�وادي« 
ومناوأت�ه، كم�ا يروي عن »أبي عاصي« الذي حاول الفرار من الس�جن فمات برصاص قناصة 
»القلع�ة«)6(، و »موت�ان« يس�رد أطرافًا من س�يرته الذاتي�ة كما يروي عن س�يرة صديقه الحميم 
»عبد الله الشاقي« الذي رماه أعوان »السوادي« في السيل الهادر في أثناء الطوفان)7(، وما كان 

)1( يرجع إلى »ألف ليلة وليلة«. ص72�85.
)2( يرجع إلى المصدر نفسه.ص86.

)3( يرجع إلى »رواية الموت يمر من هنا« لعبده خال. ص244 وما بعدها من صفحات.
)4( المصدر نفسه. ص280 وما بعدها.

)5( »الموت يمر من هنا«. ص337 وما بعدها.
)6( المصدر نفسه. ص348 وما بعدها.
)7( المصدر نفسه. ص387 وما بعدها.
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م�ن أهله الذين اضطروا أن يبيعوا آخر حقولهم للس�وادي حتى يش�تروا بثمنه كفنًا ويقبروه)1(، 
هذا فضال عن تلك الحكايات المتناس�لة التي ترويها الجدة »نوار« عن تاريخ قرية »الس�وداء« 

وتاريخ »السيد أبي قضبة« وليها الذي نسجت حوله كثير من الخرافات الطريفة)2(.
وتوال�د الحكايات ف�ي هذا العمل الروائي يجع�ل منه نصَّ حدث دون من�ازع، فالبطل فيه 
ليس الش�خصية أو الم�كان أو الرؤية الفكرية، وإنما هو الح�دث الممتع والمضني في الوقت 
نفسه، وذلك بما يبهر المتلقي بأسلوب السرد، وبما يفضح النفس البشرية في صراعها األبدي 
م�ن أج�ل البقاء ومن أجل الكرامة، من أجل نزوعها الخير ومن أجل نزوعها الش�رير على حد 

سواء.
وم�ن بصم�ات كتاب »ألف ليلة وليلة« التي ال تخطئه�ا العين الناقدة في هذه الرواية وجود 
عالقة فكرية بين مضامين بعض القصص؛ وتفصيل ذلك أن قصة رحلة »شهريار« نجد صداها 
الق�وي في رحالت »الس�ندباِد«؛ فهناك »تش�ابه في الموضوع وتقارب ف�ي البناء«)3( بين هذين 
الحدثي�ن، وكأن القص�ة األولى رهٌص للثانية، وهو ما يت�راءى لنا بوضوح في »الموت يمر من 
هنا« من خالل قصة »مرحمة«)4( التي ترويها الجدة »نوار« وقصة »مريم«)5( عشيقة »السوادي«، 
فكل منهما كانت فائقة الجمال وقوية النفس واإلرادة، وكل منهما امتحنت في شرفها ففضلت 

التنكيل والموت على التفريط به.
ه�ذا ع�ن جماليات التراث وتجلياته ف�ي رواية »الموت يمر من هن�ا«، فماذا عن جماليات 

المعاصرة؟

ب - جماليات السرد األوربي المعاصر:
تتراءى جماليات المعاصرة تحديدًا في البناء؛ وفي أساليب السرد.

أم�ا ما يتص�ل بالبناء فإنه يبدو ف�ي تعدد الرواة وتع�دد وجهات النظر وال�رؤى؛ ألّن »عبده 

)1( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)2( الرواية. ص415 وما بعدها.

)3( يرجع إلى كتاب الدكتور محمود طرشونة الموسوم ب� »مدخل إلى األدب المقارن«. دار الشؤون الثقافية العامة. 
الطبعة الثانية. بغداد1988. ص121.

)4( الرواية. ص30 وما بعدها.
)5( الرواية. ص328 وما بعدها.
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خ�ال« ف�ي هذه الرواية اس�تطاع أن يتالفى هيمنة الصوت الواحد الذي نلمس�ه عادة في بواكير 
الكتاب الروائيين الذين تس�يطر عليهم تجاربهم الذاتية، فيتخذون من أبطال رواياتهم أقنعة أو 

أبواقًا تبث أصواتهم الخاصة التي تحجب سائر األصوات األخرى.
يبن�ي »عب�ده خال« هذ الرواية عل�ى غرار بناء رواي�ة »ميرامار«)1( لنجيب محف�وظ، أو بناء 
»الس�فينة«)2( لجب�را إبراهي�م جب�را، أو بن�اء »اإلخ�وة كارام�ازوف«)3( لدوستويفس�كي؛ ألن 
ش�خصيات هذه الروايات تنظر إلى األحداث واألش�ياء والك�ون والمجتمع من زوايا متفاوتة 
ومتناقض�ة ف�ي كثي�ر من األحي�ان، وهو ما ينطب�ق على ش�خصيات »الموت يمر م�ن هنا« إلى 
ح�د بعيد؛ فإذا كان »الش�يخ موس�ى« � على س�بيل المثال � يلوي عنق الش�رع م�ن أجل خدمة 
مصالحه ومصالح »الس�وادي« وأعوانه، فإن »درويش« ينظر إلى الش�رع نظرة فلس�فية تتجاوز 
القش�ور وتتمس�ك بالجوهر واللب، خالفًا للغج�ر )النمالية( الذين يس�تهترون بكل القيم من 
أج�ل الحص�ول على ما يس�د الرمق، وإذا كان الس�وادي الجش�ع يرتكب الجرائم البش�عة من 
أجل االس�تيالء على األرض وتأكيد سطوته وجبروته فإن »عبدالله الشاقي« يحاول أن يتحداه 

ويحمي أهل »دير بني مشعوف« السلبيين من أذاه.
كل ص�وت م�ن هذه األص�وات المختلفة يداف�ع عن وجهة نظ�ره، ويحرص عل�ى تميزه،  

وتسويغ نبراته، بما في ذلك صوت السوادي الذي كان مغاليًا في نشازه.
إن »السوادي« المتعجرف الظالم الذي يتعود اآلخرون على االنصياع ألوامره واالستجابة 

لنزواته يسّوغ سجن »مريم« التي رفضته تسويغًا منسجمًا مع منطقه:
»ولم يعد أمامي إال التوغل في جرح من أحب.. أن آلمه وأن أظل داخل قلبه وذاكرته.. أن 
تكون خارج الحب فأنت ميت.. نعم أنت ميت.. ماذا يعني أن تكون حجرًا مثاًل، ال أحد يميل 
إلي�ك، وال أح�د يبغضك، هكذا مخلوق من المخلوقات ال دور له إال أن يقع في بصرك فتلقيه 
ب�ال اكت�راث، إذًا الخير كله أن تكون محبوبًا أو ع�دوًا.. وإذا لم يحبني من أحببت فال بأس من 
البقاء بداخله عدوًا، كش�بح مرعب يفيض بالبش�اعة، بالخس�ة، بأي شيء، فهناك كلمات كثيرة 

)1( نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة الثانية. بيروت1974.
)2( جبرا إبراهيم جبرا: السفينة. دار اآلداب.ط2. بيروت1979.

)3( فيدور دوستويفسكي: اإلخوة كارامازوف. ترجمة الدكتور سامي الدروبي. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 
القاهرة1969.
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حدث هذا  نردده�ا، وال نع�ي ما تعنيه.. والذي أعلمه جي�دًا أن الحب يأتي بعد دم�ار كبير، َفأْلُ
الدمار علها تريحني، وتدنو قلياًل«)1(.

وعل�ى الرغ�م من أن هذا التس�ويغ المتفرد ال يناس�ب طبيعة »الس�وادي« الطاغية أكثر مما 
يناس�ب مثقفًا معقدًا ُأحرقت كل سفنه، فإنه يظل تس�ويغًا مقنعًا في عالم الرواية بوصفه يشكل 

صوتًا متميزًا يعبر عن دوافعه السيكلوجية المتجذرة في أعماق غياهب النفس البشرية.
لق�د ح�رص عبده خال في هذه الرواية الثرية على رواية األحداث من وجهات نظر متعددة 
تكش�ف ع�ن خبايا تلك األحداث، وترصد ظاللها التي ال يراه�ا اآلخرون، وهو ما يتراءى في 
حادثة غرق »عبد الله الش�اقي« التي تروى بلس�انه وبلس�ان صديقه »درويش«، كما يتراءى في 
حادثة تحرش »السوادي« ب� »مريم« ووقوعه في غرامها؛ فالسوادي يروي الحادثة على النحو 

اآلتي:
»راق�ت خاط�ري، فوجه�ت ركب�ي صوبه�ا غير عاب�ئ بم�ا تخلفه أق�دام الخي�ل من ضرر 
بالحقول، وحين رأت الس�نابل تتس�اقط، حمل�ت منجلها، وركضت لتوق�ف خيلي ورجالي، 
فاستقبلتها قافزًا من على فرسي، ومددت يدي لقطفها، فتناولتني بمنجلها ليبدأ الدم بالهطول. 
منذ تلك الحادثة ودمي يسيل، ولم يتوقف بعد.. هذه الثمرة أخرجتني من جبروتي ما تبقى من 
الده�ر، كن�ت أظن أنه ال يفصلني عنها إال مس�افة مد أناملي لقطف تولته�ا، وتصبح ندفة قطن 

أنظف بها أذني كلما اتسخت، فاستعصت واستقرت جمرة في الصدر«)2(.
هك�ذا ي�روي »الس�وادي« عن ه�ذه الحادثة الت�ي كانت مثل حص�اة ترمى في برك�ة حياته 

اآلسنة، أما »مريم« فإنها ترويها من وجهة نظرها على النحو اآلتي:
»وبينم�ا كن�ت منهمك�ة في جم�ع أعواد وج�ذوع متناثرة من بين أش�جار األثل، والس�در، 
والنيم، إذا بمجموعة من الخيالة يتقدمون نحوي.. كان في مقدمتهم رجل يمتطي فرسًا شهباء، 
أدعج العينين، مديد القامة، ضخم الجثة، قاس�ي القس�مات، عنيد الجبهة، حاد الصوت، عبثي 
الم�زاج، ذو أنفة طاغية.. وكانت عيناه تبث�ان خليطًا من الرهبة والنفور والهيبة والرثاء.. ترجل 
ع�ن فرس�ه، واقترب مني فانتقب�ت بخماري، ليس�تحلفني أن أميط اللثام، فأغلظ�ت له القول، 
فاحترقت بش�رته البيضاء بحمار فاقع وطفرت عروقه، وظلت عيناه تدوران في وجوه مرافقيه 

)1( الرواية. ص374.

)2( الرواية. ص376.
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� الصامتين كالموت � بقسوة، فجأة قذف بضحكة صاخبة، وتقدم نازعًا لثامي، وقهقهته تعربد 
في الفضاء، وطوى لثامي وهو يتلمظ متلذذًا«)1(.

إن الحادث�ة الواحدة في هذه الرواية قد تروى من قبل عدد من الرواة ولكن كل واحد منهم 
يتّبله�ا بطريقت�ه الخاصة، ويضفي عليها مس�حة متمي�زة، أو يصف بعض التفصي�الت التي لم 

يلتفت إليها الرواة اآلخرون.
ذلك هو أسلوب تعدد األصوات أو تعدد وجهات النظر، وهو األسلوب البنائي الذي سبق 

لناقد كبير مثل »ميخائيل باختين« أن اكتشفه في أعمال »دستويفسكي«)2(.
هذا عن تعدد األصوات، أما عن أساليب السرد المعاصرة فإنها تتراءى في تقنية تيار الوعي 
التي راجت في السرد األوروبي المعاصر، وخاصة في أعمال كتاب الرواية الجديدة، من أمثال 
»جويس« و »بروس�ت«؛ إذ إن »عبده خال« يوظفها في كثير من المواقف بهذه الرواية، ويكفي 
في هذه العجالة أن نتمثل بلجوئه إلى هذا األسلوب في موقف تأليب السوادي لدرويش على 

»خميسية« التي كانت تعرف بعض األسرار المتصلة بوالديه المجهولين.
إن »دروي�ش« ال�ذي كان يتس�اءل بحرق�ة ع�ن هويته وع�ن والدي�ه المجهولي�ن يحس أن 
»خميس�ية« تخف�ي عن�ه بعض الحقائ�ق التي تش�في غليله، ولكنه�ا تناور وتس�خر وتلمح وال 
تصرح، وهو ما يجعله يصب عليها جام غضبه ولعناته فينتهز السوادي الفرصة كي يؤلبه عليها:

» كان البد لك أن تقتص منها ألنها سخرت منك.
 �...! )عجبا إنه يناصرني ضد تلك الشمطاء(.

 � إذا سألوك قل نعم.
 � !!! )هل جن هذا الثور(.

 � لن يصيبك أي شيء فأنت قد ُرفع عنك القلم شرعًا.
 � !!! )لعن�ة الل�ه علي أبيك.. عم�اذا تتحدث.. ياالله هل أصيب الرجل بلوثة... قس�ما لو 
حدث هذا ألنحرن هذا العجل الذي يتقدم البقر، وأنا أرقص، فس�اعتها لن أجد من يلومني أو 

)1( الرواية. ص329.
دار   � )المغرب(  توبقال  دار  التكريتي.  الدكتور جميل نصيف  ترجمة  باختين: شعرية دوستويفسكي.  ميخائيل   )2(

الشؤون الثقافية العامة )بغداد(. الطبعة األولى1986.
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يحاسبني على دلق دمه(« )1(.
وكما نرى فإن »عبده خال« لم يكن يتصنع اس�تخدام هذه التقنية في هذا الموقف الروائي؛  
ألن »درويش« الذي كان مضطرًا أن يعمل في حظائر السوادي ويحرس حقوله ما كان يستطيع 
أن يصارحه برأيه فيه، ولذلك كان يلجأ إلى أس�لوب تيار الوعي والحوار الداخلي للتعبير عما 

يجيش في خاطره دون تصريح.
وإذا كان »عبده خال« قد اس�تطاع في هذه الرواية أن يتمثل أس�اليب الس�رد التراثي العربي 
وأس�اليب الس�رد الروائي األوربي بدراية واقتدار، فإنه لم يس�تطع أن يتجنب بعض الهنات في 

توظيف بنية تعدد األصوات أو تعدد وجهات النظر.
وم�ن هذه الهنات أن »عبده خال« كان يس�تخدم أس�لوبًا لغويًا واح�دًا ال يختلف باختالف 

األصوات، بغض النظر عن تفاوت مستويات المعبرين عنها.
وم�ن هذه الهنات أيضا أن بعض الش�خصيات الروائية تصف تجارب مس�تحيلة، كوصف 
»موت�ان« لتجرب�ة االحتضار)2(، ووص�ف »عبد الله الش�اقي« لتجربة الغ�رق)3(؛ فكيف يمكن 

وصف تجربة الموت بلسان الميت؟!
وأي�ًا ما يك�ن فالذي نخلص إليه أن »عب�ده خال« في رائعته »الموت يم�ر من هنا« يفيد من 
أس�اليب الرواي�ة األوربي�ة المعاصرة في انس�جام وتناغم وائت�الف، وبالتالي فإنه اس�تطاع أن 

يجمع بين األصالة والمعاصرة في هذا العمل المتميز.
* * *

)1( الرواية. ص73.
)2( الرواية. ص398.
)3( الرواية. ص438.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   115 8/11/10   1:50 PM



117

تقنيات السرد في روايات »عبده خال«

لع�ل من المفيد بداية أن ألفت النظر إلى الفرق بين تقنيات الس�رد العامة وتقنياته الخاصة؛ 
فالتقنيات العامة هي تقنيات الش�كل أو الن�وع القصصي أو الروائي، وهي التقنيات التي تحدد 
طبيعة النوع وتميزه عن غيره من األنواع األدبية األخرى، كالشعر والمسرح، على سبيل المثال.

وق�د اس�تعرض المنّظر »وين ب�وث Wayne. C. Booth« في كتابه »بالغ�ة الفن القصصي 
The Rhetoric of Fiction«)1( تلك التقنيات العامة التي تؤكد »نفاد« النوع القصصي، كاإليهام 

بالواقعي�ة، والحي�اد، وتجاهل المتلقي، والس�رد والعرض، وما إلى ذلك م�ن المقّومات التي 
تمنح هذا الشكل هويته.

فهذه التقنيات العامة ال تعنينا في هذا البحث، ولكن الذي يعنينا هو تلك التقنيات الخاصة 
الت�ي يوظفه�ا كل كات�ب على حدة، ولذلك فإنه�ا تختلف من كاتب إلى آخ�ر دون أن تؤثر في 

طبيعة النوع القصصي.
والتقنيات التي تهمنا في هذا البحث تحديدًا هي تقنيات »تيار الوعي«، و »االسترجاع«، و 

»التغريب«، و »المشهدية«، و »تعدد الرواة«، و »المذكرات«، و »الرسائل« .
وقد ينتشر استخدام تقنية من هذه التقنيات في اإلبداع الروائي حتى يشكل فرعًا متميزًا من 
ف�روع الن�وع الروائي، ولكن الفرع ال يلغي الجذع األصلي ف�ي أي حال من األحوال، ويمكن 
أن نتمث�ل هن�ا بتقنية »تيار الوعي« الذي »ظهرت بوادره في الرواية الواقعية«)2( بوصفه أس�لوبًا 
محص�ورًا »في بعض المواقف القليلة والمركزية«)3(، ثم أخذ ينتش�ر بعد ذلك في الس�تينيات، 

حتى تحول »إلى نوع روائي«)4( متفرع عن األصل.
س�نرصد ف�ي هذا البحث مالمح هذه التقنيات في رواي�ات »عبده خال« اآلتية: »مدن تأكل 

)1( يرجع إلى »بالغة الفن القصصي The Rhetoric of fiction« للبروفيسور »وين بوث«. ترجمة األستاذ الدكتور 
أحمد خليل عردات والدكتور علي بن أحمد الغامدي. منشورات جامعة الملك سعود. الرياض 1994.

)2( محمود غنايم: تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة. دار الجيل )بيروت(. دار الهدى )القاهرة(. الطبعة الثانية 
1993. ص333.

)3( محمد غنايم: تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة. ص333.
)4( الصفحة نفسها.
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العش�ب«، »األي�ام ال تخب�ئ أحدًا«، »الطي�ن«، وهي الرواي�ات التي نتخذه�ا أنموذجًا في هذا 
المقام.

أ - تقنية تيار الوعي:
يمكن تعريف »تيار الوعي« بأنه التعبير الحر للش�خصية الروائية عما قبل الكالم، علمًا بأن 
هذا المصطلح اس�تخدمه »وليم جيمس« في علم النفس بوصفه »جريان الذهن الذي يفترض 

فيه عدم االنتهاء واالستواء«)1(، ثم راج استخدامه بعد ذلك في النقد الروائي.
وتتراءى لنا تقنية تيار الوعي في سائر األعمال الروائية التي نتمثل بها في هذا البحث؛ ففي 
رواية »مدن تأكل العشب« يتخذ »عبده خال« هذه التقنية أداة لمعرفة ما يدور في خلد الشخصية 
الروائية من هواجس ذاتية تهيمن على مساحة شعورها، فتعزلها عن محيطها الظاهري الراهن.

ففي الفصل الثاني من الرواية تلجأ »مريم« والدة »يحيى« إلى هذه التقنية لتعبر عن همومها 
الت�ي تؤرقه�ا في قريتها النائية المنس�ية، أو ف�ي وضعها االجتماعي المزري ال�ذي دفع بها إلى 

التفريط في ابنتها الجملية »حسينة«؛ وتحميل ابنها البكر الغض ما ال طاقة له على تحمله.
والجدير بالتسجيل هنا أن »عبده خال« ال يكتفي من هذه التقنية بالجملة أو الفقرة التي تعبر 
عن ومضة الش�عور، وإنما يستخدم فقرات طويلة قد تمأل صفحة كاملة محصورة بين قوسين، 
عل�ى نح�و ما فعل ف�ي الفصل الثاني م�ن رواية »مدن تأكل العش�ب«، حيث تعب�ر »مريم« عن 

معاناتها من القحط الذي أصاب القرية في سياق حوارها مع بناتها:
»س�تمر غي�وم هذا الع�ام غير مبالي�ة بنظراتنا إليها، هناك ف�ي البعيد خلف الجبال الس�وداء 
ستهمي بمائها حيث ال أحد يحتاج إليه بينما نحن منسيون هنا.. نجالس الجدب واألشواك«)2(.

وتمضي والدة »يحيى« في التعبير عن تذمرها على هذا النحو على امتداد صفحة كاملة.
وفي موقف آخر من الفصل الثاني كذلك تنهار والدة »يحيى« باكية وهي تحاور بناتها فتعبر 
ع�ن ندمها على إرس�ال ابنها البك�ر مرافقًا لجدته التي كانت تحتاج إل�ى محرم في طريقها إلى 

مكة المكرمة ألداء فريضة الحج:
»اعذرني يا يحيى، فلم أعد أتحمل، فمنذ أن عرفت الدنيا وأنا أركض من أجل هذا البطن، 

)1( نقاًل عن كتاب »تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة« لمحمود غنايم. ص9.
)2( عبده خال: مدن تأكل العشب. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 1998. ص61.
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لكنني أكثر قسوة من أمي«)1(.
ويمك�ن أن تتخ�ذ تقنية تيار الوعي ش�كل ح�وار داخلي )مونولوج( في ه�ذه الرواية، وهو 
م�ا يب�دو لن�ا بوضوح في الفقرة اآلتي�ة التي تعبر فيها »مري�م« عن ندمها عل�ى التفريط في ابنها 

»يحيى«:
»أكان ال بد أن أقذف به للغربة، أين هو اآلن؟ يا حرقة حشاشتي، لو بقي معي لرحمني من 
هذه اللوعة، ماذا يصنع اآلن؟ في أي مكان هو؟ ماذا يأكل؟ هل هو نائم أم مستيقظ، أم تحتفل 
به الغربة لتأكله في الغد؟ لم نعد نريد شيئًا، فقط أريده أن يعود، هو مذبوح بغربته، وأنا مذبوحة 

بلهفتي عليه«)2(.
وفي رواية »األيام ال تخبئ أحدًا« نرى »عبده خال« يستخدم هذه التقنية في بعض المواقف، 
عل�ى نح�و ما فعل في موق�ف تنكر »أبي مريم« الح�ارس الليلي في أول لق�اء بينه وبين غريمه 
المأمور »خالد أبي العمايم«؛ ألّن المأمور الذي قدم إلى »جدة« حديثًا وبلغته أنباء »أبي مريم« 
ال�ذي ضيق الخن�اق على اللصوص في الحارات الش�عبية وهزمهم في بطولة نادرة بمس�اعدة 
صديقه »عبدالله«، يس�عى إلى مقابلته وهو يتجول في األزقة الضيقة لياًل،فيتنكر عماًل بنصيحة 
»عبدالله« خوفًا من أن يتعرف إليه ويعتقله بجريمة قديمة، ويدور بينه وبين »العمدة« الذي كان 

يرافق المأمور حوار مبتسر تتخلله تقنية تيار الوعي، وهو الحوار الذي نقتطف منه ما يأتي:
»نبت بينهما صوت حاد سبقه نفير صفارة: من هناك؟

- هذا هو.
كان طودًا يخترق الليل بهيبة، وهامته تتصاعد عاليًا ولون بشرته أسود وصوته أغلظ، وقف 

من بعيد متنحنحًا:
- العمدة... خير إن شاء الله.

ارتبك العمدة وظل لبعض الوقت صامتًا، كان مندهشًا وبصعوبة ردد:
- أبو مريم.. مالك تبدو...؟

) هذا الحمار كيف غدا بهذا الطول ويبدو لونه مسودًا بعض الشيء... (

)1( المصدر نفسه. ص63.

)2( المصدر نفسه. ص65.
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- اطمئن لصوص الليل انتهى أمرهم.. من معك؟
جذبه المأمور: دعنا نْمِض.

فتحرك العمدة مرتبكًا، فصاح به أبو مريم: احبسا... لحظات ويكون الشاي جاهزًا 
توقف العمدة فجذبه المأمور: هيا بنا.

قفال عائدين، بينما كان كلٌّ منهما يلوك خواطره صامتًا.
) كنت أظنه هو، لكن السنين الطويلة التي فرقتنا ال يمكن لها أن تمد قامته إلى هذا الحد، أو 
تحيل بشرته إليسواد حائل كالذي رأيته، آآآآآآه أين يمكن أن أجده، هل أمضي هذه الحياة أبحث 
ع�ن جرحي القديم، مللت البحث، وهذا الحارس الليلي كان آخر أمل يمكن أن يوصلني إلى 

بغيتي، أصبحت مسخًا وأنا أبحث عن أي أثر آلمنة، هل سينتهي العمر قبل أن أصل إليها (.
) ه�ل فع�ال هذا هو أب�و مريم، لقد غ�دا عمالقًا. من أين ج�اء بهذه القام�ة المديدة واللون 
الحائل، ال بد وأن باألمر س�رًا ما، ما هو يا ترى؟ هل أخبر المأمور أن الذي رأيناه كان يختلف 
عن تلك الدابة التي ترعى بين رجالي؟ ال، علي أن أعرف السبب. بعد ذلك أقرر ما الذي يجب 

فعله، أكاد أفقد عقلي، من أين له بهذه القامة المديدة؟ (.
- أمتأكد أن هذا هو أبو مريم الذي يعمل معك؟

- نعم هو، هل تريدني أن أحضره لك في الصباح؟
ون�دم على جملته تلك. حاول أن يتراجع وخش�ي االرتباك وغ�اص داخله ) آه ما بالي هذا 
المساء أسقط الكلمات كالحجارة، لو استجاب ستنكشف تلك اللعبة التي ال أعرفها، أريد أن 

أعرف... (
وحمد الله حينما سمع الرد:

- ال، أسألك من أي بطن خرجت هذه القامة الطويلة؟!«)1(.
والمالحظ أن »عبده خال« يوظف تقنية تيار الوعي في الموقف المناس�ب، دون تكلف أو 
افتعال؛ ففي الموقف الذي تعبر فيه »مريم« عن ندمها على إرسال »يحيى« إلى »جدة« أو تندب 
حظه�ا الِس�يِّىء الذي رمى بها في قريتها القاحلة، يلجأ الكاتب إل�ى تقنية تيار الوعي التي تتيح 
)1( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. منشورات دار الجمل. الطبعة األولى. كولونيا ) ألمانيا ( 2002 / ص153 - 

.154
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لمريم أن تعبر عن هواجسها التي ال تريد أن تبوح بها لبناتها الصغيرات حرصًا على مشاعرهن 
أو مراع�اة لصغر س�نهن، وفي الموقف ال�ذي يقابل فيه »المأمور« الح�ارس الليلي »أبا مريم« 
يلج�أ الكات�ب كذلك إل�ى تقنية تيار الوعي التي تكش�ف عما كان يش�غل »المأمور« الذي كان 
حريصًا على كتمان سره الذي ظل يؤرقه طوال حياته، وهو يبحث عن عشيقته »آمنة«، وهو ما 
يس�وغ اس�تخدام هذه التقنية في هذا الموقف، وكذلك األمر بالنس�بة إلى الكشف عن خواطر 
»العمدة« بوس�اطة هذه التقنية التي تناس�ب حالته النفس�ية في هذا الموقف وتوجسه خيفة من 

»المأمور«.

ب - تقنية االسترجاع:
وه�ي تقنية تتص�ل بالعودة إل�ى الماضي واس�ترجاع ذكريات معين�ة ذات عالقة بالهاجس 

المعيش في الحاضر آنيًا.
وتت�راءى لن�ا هذه التقنية في بعض مواقف رواية »مدن تأكل العش�ب«، وخاصة في الفصل 
الس�ادس م�ن هذه الرواية، حيث يس�ترجع »يحي�ى« ذكرياته م�ع والده ال�ذي كان يتبع منهجًا 

صارمًا في تربيته، معتقدًا أن ذلك سوف يجعله »رجاًل« قوي المراس في مواجهة الحياة)1(.

جـ- تقنية التغريب:
وه�ي تقني�ة عرفها المس�رح الملحم�ي البريختي قب�ل أن تعرفه�ا الرواي�ة، ومؤداها إظهار 
الشيء المألوف في صورة غير مألوفة، وذلك بغرض نزع الصفات البديهية عن أي سلوك كان 
وإش�هاره)2(، وقد كان الدافع لتوظيف هذه التقنية في المس�رح الملحمي يتمثل في إيقاظ عقل 
المتفرج وتفعيل ملكاته النقدية وإزالة »الجدار الرابع« السميك الذي يفصل بينه وبين الممثل.

وتت�راءى لن�ا ه�ذه التقنية في أس�اليب تبدي�د الوهم في الس�رد، وإزالة الح�دود بين الواقع 
المباشر الماثل أمامنا وبين العالم الروائي المبدع الذي يقوم على الخيال ظاهريًا على األقل.

في مقدمة رواية »مدن تأكل العش�ب« يخاطب المؤلف القارئ بأسلوب مباشر على النحو 
اآلتي:

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص155 - 172.
)2( يرجع إلى »المنطق الصغير في المسرح« لبرتولد بريخت. ترجمة الدكتور أحمد الحمو. مجلة اآلداب األجنبية. 

تشرين أول. دمشق 1975. ص126 - 137.
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»عزيزي القارئ:
ستجد في هذه الرواية أصواتًا متعددة ومتداخلة، ورأينا وجوب تنبيهك إلى أمرين مهمين؛ 
فه�ذا العمل يمثل روايتين متداخلتين، إحداهما لمؤلف مجهول وجدت فصول روايته بطريقة 
ما، فقمنا بدمجها مع عمل آخر لتكامل العملين بصورة متطابقة، أما األمر اآلخر فنحن نود أن 

نسجل اعتذارنا للمؤلف ولك على هذه البدعة المستحدثة«)1(.
ول�م يكتف الكات�ب بمخاطبة القارئ على ه�ذا النحو في مقدمة الرواية، ب�ل كان يخاطبه 

كذلك في متنها أحيانًا، على نحو ما فعل في الفصل الثاني:
»وأعتذر من القارئ العزيز لهذا الخلط الذي أوقعنا به الناشر حين أرفق بهذه الرواية أجزاء 
م�ن عمل آخر ق�ال إنه عثر على مخطوطته عن�د أحد الوراقين بدون اس�م لمؤلفه، وعندما قرأ 
تلك المخطوطة وجدها مناسبة ألن تكون رديفًا بعملي، وأقسم أن العملين مكمالن لبعضهما 

ويستحقان أن ينشرا سويًا، كعمل تجريبي رائد«)2(.
فلي�س من ش�ك في أن س�فور الكاتب في المت�ن الروائي في هذا الموقف يب�دد الوهم في 

السرد، ويخرج المتلقي من دائرة الغيبوبة الخيالية إلى دائرة الصحو الواعي.
وف�ي مقدمة رواي�ة »الطين« يخاط�ب المؤلف القارئ بلس�ان أحد ش�خوص روايته، وهو 
الدكتور »حس�ين مش�رف« فيس�تغرق خطابه صفحات عدي�دة، مميزًا بين الواق�ع الذي تخلقه 
اللغ�ة وبين الواق�ع الموضوعي القائم أم�ام أعيننا؛ فاللغ�ة »تخلق واقعًا نتواطأ عل�ى تثبيته في 

مخيلتنا، ويتحول إلى حياة، بينما هناك واقع خارج هذه اللغة«)3(.
فه�ذا التمييز بين الواقع الموضوعي وبين عال�م الرواية الذي تقيمه اللغة أو الخيال المبدع 

يلفت نظر القارئ منذ البداية إلى أن ما سيقرؤه ليس واقعيًا، بل وهمًا.
ومما يؤكد هذا التمييز ما كان يقدمه المؤلف من ش�روح في هوامش المتن الروائي لبعض 

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص6.
)2( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص57.

)3( عبده خال: الطين. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2002، ص8.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   122 8/11/10   1:50 PM



123

الكلمات التي تحتاج إلى ش�رح، مثل كلمة »الزمامي�ح«)1( و»الهيج«)2( و»حجب المريض«)3( 
و»الش�برية«)4(، فضاًل عن بعض التعليقات المباش�رة التي كان المؤلف يحرص على تقديمها 
ف�ي الهوام�ش كذلك، على نحو ما فعل في الفصل الثاني من »مدن العش�ب« حيث يعلق على 

طريقة الختان في منطقة »تهامة« على النحو اآلتي:
»طريق�ة الختان المتبعة في المناط�ق التهامية الجنوبية أن يتهيأ من يراد ختانه، فيضع جنبيته 
عل�ى صاب�رة لألمام دون أن يرمش بأهدابه حتى يقوم الختان بقطع العلقة الصغيرة ويربط، فإن 
نظ�ر المخت�ون إلى قطع�ه أو رمش أو أظه�ر الخوف يقال: ف�الن تخبب، وتظ�ل عيرته ما بقي 

حيًا«)5(.
ومما يتصل بتقنية التغريب ما يذكره الكاتب في س�ياق الس�رد من أس�ماء أعالم تاريخيين 

معاصرين، من مثل »جمال عبدالناصر«)6( و»اإلمام البدر«)7(.
فه�ذه األس�اليب كلها تس�هم إس�هامًا كبيرًا في انتش�ال الق�ارئ من غمرة الوهم في الس�رد 

الروائي وتعيده إلى الواقع الموضوعي المعيش.
والمالح�ظ أن »التغري�ب« ف�ي أعم�ال عبده خ�ال الروائية ال يس�تهدف إظه�ار الواقع في 
صورة غير مألوفة، بل يستهدف شد القارئ إلى الواقع والتعامل معه بوعي بداًل من االنغماس 
ف�ي الوه�م الروائي، وأحيانًا يس�تهدف التغريب عنده إبعاد الش�بهة عن المؤلف خش�ية التهمة 
السياس�ية، عل�ى نحو ما فع�ل في رواية »األيام ال تخب�ئ أحدًا« التي ختمها بلف�ت نظر القارئ 
إل�ى أن »هذه الرواية كتبت لتزجية الوقت«)8(، وأن »أش�خاصها وأزمنتها وأمكنتها اختالق في 

اختالق«)9(.

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص26.
)2( المصدر نفسه. ص31.
)3( المصدر نفسه. ص33.
)4( المصدر نفسه. ص35.
)5( المصدر نفسه. ص40.

)6( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص208.
)7( المصدر نفسه. ص255.

)8( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص256.
)9( الصفحة نفسها.
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د - تقنية »المشهدية«:
ويمك�ن تعري�ف »المش�هدية« بأنها التس�جيل الحرفي للمش�هد أو الموق�ف الروائي بكل 

تفصيالته التي تجعله يماثل أو يطابق الواقع المرئي الموضوعي.
وق�د أثارت قضية »المش�هدية« في الرواي�ة كثيرًا من اللغط بين الكت�اب والنقاد عالميًا منذ 
انتش�ار موجة الواقعية الطبيعية على أيدي كتاب من أمثال »إيميل زوال« و »غي دي موباس�ان« 

و»فلوبير« و»تشيكوف« وغيرهم من رواد هذا التيار األدبي)1(.
ولي�س هن�اك دافع واحد يس�وغ هذه التقنية ف�ي الرواية، بل هن�اك دوافع كثي�رة تحاول أن 
تس�وغها؛ فالواقعي�ون الطبيعي�ون كان�وا يس�وغونها ف�ي أعماله�م بالموضوعي�ة والصدق)2(، 
والوجوديون الس�ارتريون ) نس�بة على جان بول س�ارتر ( يس�وغونها بدافع فلس�في يتمثل في 
التعبير عن افتقار الحياة إلى المعنى، على نحو ما يبدو في رواية »الغثيان«)3( لس�ارتر، وأنصار 
ؤ ف�ي الحياة  الرواي�ة الجدي�دة م�ن أمث�ال »آالن روب غريي�ه« يس�وغونها برصد مظاهر التش�يُّ

المعاصرة)4(.
فما الدافع الذي يكمن وراء هذه التقنية في روايات »عبده خال«؟

قب�ل اإلجابة عن هذا الس�ؤال ينبغ�ي أن نرصد مالمح هذه التقنية ف�ي أعمال »عبده خال«، 
ومن ثم نحاول أن نحدد هدفه من استخدامها.

في موقف من مواقف رواية »مدن تأكل العشب« يتتبع »عبده خال« حركات فرٍخ ودجاجة 
يخطران في فناء من�زل »مريم« والدة »يحيى« على النحو اآلتي:

»تناثر الصوص ناقمًا بعرا ترامى على عرصة الدار، ومقتفيًا أثر دجاجة تسير نافشة جناحيها، 
وخامش�ة األرض بمخالبه�ا المتآكل�ة، تلك المخالب التي تش�ي بأنها نبش�ت أماكن عدة دون 
أن تجد ضالتها، هش�تها فتقافزت على األس�جف المائلة والتي تساقط ثمامها وتداعى صربها 

)1( يرجع إلى »الواقعية وتياراتها في اآلداب األوروبية« للدكتور الرشيد بوشعير. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 
1996. ص69. وما بعدها من صفحات.

)2( المرجع نفسه. ص77 وما بعدها.
)3( جان بول سارتر: الغثيان. ترجمة الدكتور سهيل إدريس. دار اآلداب. ط2. بيروت 1964. ص178.

)4( يرجع إلى »الواقعية وتياراتها في اآلداب األوربية« للدكتور الرشيد بوشعير. ص82 - 83.
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وتفرق عن فرجات متقاربة«)1(.
وف�ي موقف آخ�ر في الرواية ذاتها يرصد الكاتب مش�هد س�رب من العصافي�ر وهي تحط 

وتطير من خالل عيني »يحيى«:
»عصافي�ر مهول�ة تق�ف على أغصان ش�جرة ذاوية،كان�ت مناقيرها صغي�رة مدّببة تصوص 
بتداخ�ل وتتع�رش ببعضه�ا وتتناق�م، وتتخاط�ف الفض�اء وتعود لتق�ف على تل�ك األغصان 
اليابس�ة. تلهيت بمنظرها وكثرتها وتمنيت لو أنني من بقية الس�رب أمد جناحي وأحلق صوب 
قريتن�ا. اقترب�ت منه�ا، نفر من بينه�ا طائر له لون ممي�ز، وحلقت خلفه بقية العصافير كس�حابة 
مس�افرة، تبتعد وتخفق أجنحتها في المدى. انتظرت أن يهبط طائر منها يؤنس�ني في وحدتي، 
لك�ن أجنحته�ا حملتها بعيدًا وغدا المكان وحش�ًا قف�رًا تعبره الريح مخب�ا ال يهز أغصان تلك 

الشجرة اليابسة«)2(.
وفي رواية »األيام ال تخبئ أحدًا« يصف لنا الكاتب مشهد غسل جثة المأمور »أبي شايب« 

وعناية »حسن المؤذن« بها على غير ما جرت العادة في أحياء مدينة »جدة«:
»أعاد حسن المؤذن غسله مرارًا، ومرر السدر في أماكن متعددة، وسكب عليه العود الذي 
أحضره العمدة، وزاد عليه ب� ) تولة ( كان يخبئها لجنازته، وصرح بذلك بعجمة فصيحة بعض 

الشيء: كنت أخبئها لموتي، لكن الميت أغلى من روحي.
وس�كبها على نحر الميت دا لكًا بها صدره ووجهه وأعضاءه الس�فلى، ورفض س�د منافذ 
جس�ده بقطن مصفر، مما دفع خالد الس�وري للركض إلى مستش�فى باب ش�ريف فجلب قطنًا 
ناص�ع البياض، وكاد يمضي وقت صالة الظهر وه�و ال يزال منهمكًا في تجهيز الجنازة، وبعد 
جهد استجاب الستعجال العمدة في إنهاء الغسل والتكفين، وسبق الجميع إلى المسجد لرفع 

األذان، بعد أن أوصى زوجته بتحضير الرياحين من أماكن متفرقة في الحي«)3(.
وف�ي موقف آخ�ر من مواقف رواية »األي�ام ال تخبئ أحدًا« يرصد الكات�ب حركات كلبين 

يتعاركان من أجل كلبة بدقة واهتمام)4(.

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص64.
)2( المصدر نفسه. ص90.

)3( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص46.
)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص89 - 90.
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وف�ي رواي�ة »الطين« يرصد الكاتب تفصيالت عالقة الش�اب »المري�ض« بأحد زمالئه في 
ثكنة عسكرية بأسلوب مشهدي على النحو اآلتي:

»على طاولة طويلة ممتدة اجتمعنا لتناول وجبة العش�اء. الضحكات مبتس�رة تقف عند حد 
االبتس�ام في أحي�ان كثيرة. يجاورني فتى دقي�ق المالمح بعينين غارقتين في ش�رودهما وأنف 
التوى وواصل تثنياته عند مصب ش�نب هزيل انقطع بش�ّج غائر من الجهة اليمنى. كان يجلس 
ع�ن يميني يقضم عيش�ًا يابس�ًا قضم المتأفف. عرف�ت أنه من قرية الخضراء، تل�ك القرية التي 
طالما ذهبت إليها جامعًا حبات النبق وتجميعها بين ش�دقي في عجلة إلس�كات نداء الجوع. 

دس فمه بأذني فجفلت، ونهضت في حركة ال إرادية ألسمع صوت العريف يجلجل:
- انضبط يا عسكري«)1(.

هذا غيض من فيض من المواقف المشهدية في أعمال »عبده خال«، فما الدافع الذي يكمن 
وراء توظيف هذه التقنية في السرد؟

إذا كان كت�اب الواقعية الطبيعية يس�تهدفون النس�خ الدقيق للحياة فإن ذلك النس�خ ال ينتج 
عماًل أدبيًا صادقًا أو واقعيًا بالضرورة، وتقنية المشهدية في روايات »عبده خال« تنأى عن هذه 
الغاية الضحلة، وإذا كان بعض الكتاب الوجوديين - من أمثال سارتر - يستهدفون التعبير عن 
عبثي�ة الحياة وافتقارها إلى المعنى من خالل العناية بالتفصيالت المش�هدية التي تتيح إمكانية 
»مواجه�ة الفوضى«)2(، فإن »عبده خال« ليس كاتبًا وجوديًا، وبالتالي فإن هذه الغاية المحتملة 
تظل مستبعدة، وإذا كان كتاب الرواية الجديدة يوظفون تقنية المشهدية للتعبير عن تشيؤ الحياة 
وضآلة اإلنس�ان بالقياس إلى األش�ياء، فإن »عبده خال« في س�ائر أعماله الروائية ال يصدر عن 
هذه الرؤية التي تضفي تناقضًا صارخًا على العالقة بين اإلنس�ان والطبيعة أو األش�ياء، ولذلك 
فإن التسويغ األقرب إلى ما هية الخطاب الروائي في أعمال »عبده خال« واألقرب إلى حصافته 

.»Illusion du Realisme وحذقه الفني يتمثل في »اإليهام بالواقعية
إن التفاصيل في مشهدية »عبده خال« ليست جزافية عشوائية أو فوضوية، كما أنها ال تفقد 
طابعها اإلنس�اني في س�ياق الس�رد الروائي، وهو ما يتراءى لنا في الفقرات التي تمثلنا بها منذ 

قليل.
)1( عبده خال: الطين. ص282.

)2( البروفيسور وين بوث: بالغة الفن القصصي. ص60.
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فف�ي الفق�رة التي ُترصد فيها حركات الفرخ والدجاجة يس�تطيع الكات�ب أن يوهم المتلقي 
بالواقعي�ة وق�وة الحياة، كم�ا أنه يس�تطيع أن يعبر عن ش�ظف العيش في من��زل »مريم« والدة 
»يحي�ى« الت�ي لم تعد تجد ما تقتات به هي وبناتها، ولذلك فإن الِفراخ لم تعد تجد ما تأكله في 

فناء من�زلها.
وفي الفقرة التي ترصد فيها حركات س�رب العصافير يستطيع الكاتب أن يعبر عن إحساس 
»يحيى« باالغتراب والعبودية في المدينة الضخمة التي »تأكل العشب«، ولذلك فإننا نراه يغبط 

تلك العصافير على حريتها وتآنسها.
وفي الفقرة التي يرصد فيها عناية »حس�ن المؤذن« بغس�ل جثة المأمور »أبي ش�ايب« يؤكد 
الكاتب مكانة ذلك المأمور الذي ترك فراغًا كبيرًا بين الناس بموته؛ فأهل الحارات الشعبية من 
الناس الطيبين كانوا يقدرون إنسانية المأمور ومروءته، وما حزنهم عليه واهتمامهم بجنازته إال 
دلي�ل قاط�ع على أنهم لم يكونوا ينافقونه أو يتملقونه ف�ي حياته، بل كانوا يحبونه بالفعل، وهو 
التقدير الذي لم يحظ به المأمور الجديد »خالد أبو العمايم« في رواية »األيام ال تخبئ أحدًا«.
وهذه المشهدية الموظفة فنيًا وإنسانيًا ال تخطئها العين في سائر الفقرات المماثلة المرتبطة 

بمصائر شخوص األعمال الروائية التي كتبها »عبده خال«.

هـ - تقنية تعدد الرواة:
وهي تقنية معاصرة لم ُتعرف من قبل في الس�رديات التقليدية؛ فالقدماء كانوا يس�تخدمون 
ضمير الغائب الذي يصطنعه راوية يمسك بزمام العملية السردية برمتها، أما الضمائر األخرى، 

وهي تتمثل حصرًا في ضمير المتكلم وضمير المخاطب، فإنها كانت مستبعدة.

1 - السرد بوساطة ضمير الغائب:

يتوارى الراوي خلف هذا الضمير الذي يعد »س�يد الضمائر الس�ردية«)1( - على حد تعبير 
الدكت�ور عبدالملك مرت�اض - كي »يمرر ما يش�اء من أفكار«)2(، ويفص�ل »زمن الحكاية عن 

 ،240 عدد  المعرفة«  »عالم  سلسلة  السرد(.  تقنيات  في  )بحث  الرواية  نظرية  في  مرتاض:  عبدالملك  الدكتور   )1(
منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت 1998، ص177.

)2( الصفحة نفسها.
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زمن الحكي«)1(، ويعزل المتن الروائي عن الراوي)2(.
وعل�ى الرغم من كون هذا الضمير »س�يد الضمائر الس�ردية«، فإن »عبده خ�ال« لم يوظفه 
كثيرًا في أعماله الروائية؛ إذ إنه يستخدمه غالبًا في سياق السرد بضمير آخر، أي في سياق سرد 
الشخصية الروائية التي تسهم في إنتاج الفعل بالمتن الروائي، وفي هذه الحال ال يؤدي وظيفة 

فصل المتن الروائي عن الراوي، بل يؤكد تالحم الطرفين وتواصلهما.
ويمكن أن نتمثل ببعض الفقرات التي تبين هذه الحقيقة:

ففي الفصل الس�ادس من رواية »مدن تأكل العش�ب« يسند السرد إلى »يحيى« بطل الرواية 
الذي يتتبع أخبار الشخوص الروائية التي تربطه بها عالقات مباشرة، مثل شخصية »الوصابي« 

الذي نّصب نفسه وصيًا عليه:
»ج�اء من س�فرته األخي�رة أكثر مكاب�رة ووجدًا بم�ن يبحث عنه�ا. كان ذاباًل كع�روق نبتة 

أخرجت من أرضها وظلت أليام ملقاة في العراء«)3(.
فال�راوي هن�ا � وهو بطل الرواية نفس��ه � يس�تخدم ضمير الغائب الذي يس�رد من خالله، 
ويهيمن على الفعل الروائي، ويش�كل الش�خوص اآلخرين وفقًا لرؤيته الذاتية، وبذلك يختفي 
الكاتب تمامًا كي ينوب عنه هذا الراوي، ولكن »عبده خال« ال يس�ند الس�رد إلى بطل الرواية 
وحده، بل يس�نده كذلك إلى شخصيات أخرى في هذه الرواية وخاصة »مريم« والدة »يحيى« 
التي كانت تس�تخدم ضمير الغائب أحيانًا، على نحو ما نرى في موقف عرس ابنتها »حس�ينة« 

التي اضطرت أن ترغمها على الزواج:
»كانت تجلس كثكلى وقد يبس�ت الحياة في جس�دها الريان، وتن�دت عيناها بالدمع، وقد 

أحاطت بها فاطمة وليلى وبعض صويحباتها«)4(.
إال أن »عبده خال« يس�ند الس�رد أحيانًا إلى الكاتب الذي يطل علينا ش�بحه لمامًا في زحمة 
الرواة اآلخرين من شخوص رواية »األيام ال تخبئ أحدًا«؛ على نحو ما نرى في الفقرة السادسة 

عشرة:

)1( المرجع نفسه. ص178.
)2( يرجع إلى الصفحة نفسها.

)3( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص165.
)4( المصدر نفسه. ص293.
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»انته�ى أبو مريم من احتس�اء كأس الش�اي الذي تعود أن يس�كبه في جوف�ه قبل أن يطوف 
بالح�ارة متفق�دًا أزقتها، ومطلق�ًا نفيرًا حادًا من صفارته التي صدئ�ت وهي معلقة على صدره، 
كان يطيب له أن يمس�ك ب� )ش�ومته( من طرفها المدبب، ويهزها مع صوت صفارته، ويتنحنح 

بصوت غليظ مطلقًا صوته األجش بين تعرجات تلك األزقة«)1(.
فال�ذي ي�روي في ه�ذه الفقرة خارج ع�ن نطاق عالم الرواي�ة، وليس له أي عالقة مباش�رة 
بش�خوصها، ولذل�ك فإنه يفت�رض أن يكون هو الكات�ب ذاته، وهو يوظف ضمي�ر الغائب هنا 
كي يعزل النص الروائي عن الس�ارد الذي يرصد حركات شخوصه ويعرف كل صغيرة وكبيرة 

عنهم.

2 - السرد بوساطة ضمير المتكلم:

يبدد هذا الضمير الحواجز بين الراوي وبين الحدث من حيث الزمن، ويلغي دور المؤلف 
ف�ي المت�ن الروائي، ويؤك�د التواصل الحمي�م بين القارئ وال�راوي بفتحه نافذة واس�عة على 

الذات.
وق�د اس�تخدم »عبده خال« ه�ذا الضمير في كل أعمال�ه الروائية، وهو م�ا يطالعنا منذ أول 
جملة في أي عمل من أعماله.ففي رواية »مدن تأكل العش�ب« يس�ند الكاتب مهمة السرد بداية 

إلى »يحيى« بطل الرواية الذي يستخدم ضمير المتكلم على النحو اآلتي:
»أنا ال أعرف جمال عبدالناصر وأنتم ال تعرفون جدتي«)2(.

 وف�ي رواية »األيام ال تخبئ أحدًا« يس�ند الكاتب مهمة الس�رد بداية إل�ى »أبي مريم« الذي 
يشرع في السرد معلقًا على أغنية بضمير المتكلم على النحو اآلتي:

»بعد أن خرجت من السجن كان لزامًا علّي أن أستمع إلى هذه األغنية«)3(.
وف�ي رواي�ة »الطين« التي يتداول فيها الس�رد كل من »الدكتور حس�ين مش�رف« والش�اب 

»المريض« الذي يّدعي أنه مات ثم عاد إلى الحياة، يشرع في السرد بضمير المتكلم كذلك:

)1( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص92.
)2( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص7.

)3( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص7.
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»أحمل لكم فجيعة لم أكن أنتظرها بتاتًا«)1(.
بًا في أعمال »عبده خال«. أما ضمير المخاطب فإنه كان مغيَّ

وقد كان من نتائج هذا التوزيع للضمائر وإس�ناد مهمة الس�رد لعدد كبير من الرواة بداًل من 
إس�ناده لراوية واحد نتائج ذات قيمة جمالية وفكرية في العمل الروائي؛ ألن تعدد الرواة يعني 
تع�ددًا في األصوات الروائية التي تثري آلية الس�رد وتجعلها متنوعة، كما أن هذا التعدد يحول 
دون فرض رؤية فكرية واحدة في عالم الرواية، ويضاعف وجهات النظر والرؤى في مضامين 

السرد وحقائق الشخصيات الروائية، على نحو ما نرى في »ميرامار« لنجيب محفوظ.
ويكفي أن ندلل على أهمية تعدد الرواة في الس�رد برواية »األيام ال تخبئ أحدًا«؛ ففي هذه 
الرواية كانت كل ش�خصية ترى األشياء واألحداث واآلخرين من وجهة نظرها الخاصة، وهو 
ما أثرى العوالم الذاتية الباطنية لتلك الش�خصية وأش�اع إمكان�ات »ديموقراطية« في الخطاب 

الروائي ما كانت لتوجد لو أسند السرد لراٍو واحد.
المتلق�ي ال�ذي يدين تصرفات »خال�د أبي العمائ�م« أخالقيًا ما يلب�ث أن يلتمس له بعض 
األع�ذار عندما يس�تمع إليه يروي ع�ن عالقته ب� »آمن�ة«)2(، ومالحقته ل� »أبي مري�م«، وإذا لم 
تستطع هذه األعذار أن تبرئ خالدًا المأمور فإنها تخفف من حدة بشاعته في نظر المتلقي على 

األقل.
وم�ا يق�ال ف�ي »خالد أبي العمائ�م« يقال كذلك ف�ي »عبدالله أبي حية« ال�ذي خان صداقة 
ه ودلَّ على مقتله الذي كان يعد »حافر آخيل« في حياته، وهي الخيانة  »أبي مريم«؛ فأفش�ى س�رَّ
التي يمقتها المتلقي الس�وي دون ش�ك، ولكن هذا المتلقي ما يلبث أن يخفف من حدة موقفه 
من »أبي حية« عندما يس�تمع إليه وهو يروي عن عالقته ب� »مها« التي أصبحت تش�كل القش�ة 
األخي�رة الت�ي يمك�ن أن تنقذه من الضي�اع بعد أن فقد أهله ف�ي الحريق الذي الته�م من�زلهم، 
ولذل�ك ف�إن »أباحية« يراهن على س�ر »أبي مريم«، فيقايض المأمور الجديد بذلك الس�ر آماًل 
في أن يرفع يده عن تلك »القش�ة«، وعندما يخفق يندم على خيانة صديقه ويتخذ قرارًا باغتيال 

المأمور تكفيرًا عن ذنبه.

)1( عبده خال: الطين. ص7.
)2( يرجع إلى »األيام ال تخبئ أحدًا« لعبده خال. ص174 - 178.
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و - تقنية المذكرات:
وه�ي تقني�ة يمكن أن نعدها امتدادًا لتقنية الس�رد باس�تخدام ضمير المتكل�م؛ ألنها تمتلك 

قدرة خارقة على تقليص المسافة بين المتلقي والسارد.
وق�د وظف »عبده خ�ال« هذه التقنية في رواي�ة »الطين« خاصة، ولكنه ل�م يوظفها في بناء 
الرواي�ة وإنم�ا جعلها في »المالحق« المكملة للمتن الروائي، حيث يس�جل »الدكتور حس�ين 
عى العودة إلى الحياة، فضاًل  مش�رف« هواجسه ومالحظاته الصغيرة المتعلقة بمريضه الذي ادَّ
ع�ن خواط�ره المتعلق�ة بالقضية التي ش�غلته طوي�اًل، وهي قضي�ة الصلة بين الحي�اة والموت 

وإمكانية العودة إلى الحياة.
ويبدأ »الدكتور حس�ين مش�رف« مذكراته بمحاولة إش�راك المتلقي وتوريطه في هواجس�ه 

الفكرية المؤرقة:
»كثي�ر م�ن الوس�اوس والهواج�س انتابتني وأن�ا أتتبع حال�ة مريضي، فال ب�أس من عرض 
مفكرت�ي الخاص�ة عليك�م، فأنا دخلت مع�ه في وجعه، وإذا لم نجد من يس�عفنا فس�تجدونني 

أقتعد مقعدًا في مصحة الحاالت النفسية«)1(.
واستخدام تقنية المذكرات على هذا النحو ال يؤدي وظيفة جوهرية في بناء المتن الروائي، 
بقدر ما يلقي بحزمة ضوئية على نفس�ية »الدكتور حس�ين مش�رف« وتطور موقفه من أطروحة 
الزم�ن وإمكانية العودة إلى الحياة، ولذلك فإنه يمكن االس�تغناء ع�ن تلك المذكرات دون أن 
يتأثر بناء الرواية؛ ألنها لم تتخذ أداة لسرد األحداث، وإنما اتخذت أداة لتحليل إشكالية فكرية 

ومحاولة إقناع المتلقي بأطروحة الرواية.
ومع ذلك فإننا ال نستطيع أن ننكر إسهام هذه التقنية في رواية »الطين« في تسويغ األحداث 
في العمل الروائي، وبالتالي فإنها كانت تخدم السرد بطريقة غير مباشرة وبأثر رجعي، على حد 

تعبير رجال القانون.

ز - تقنية الرسائل:
وه�ي تقنية وظفها »عبده خال« في الس�رد كثيرًا، وخاصة في روايتي »مدن تأكل العش�ب« 

)1( عبده خال: الطين. ص350.
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و»الطين«.
فف�ي رواية »مدن تأكل العش�ب« تتواص�ل كل من »مريم« والدة »يحي�ى« وأختها »خديج« 

بوساطة الرسائل.
واس�تخدام تقني�ة الرس�ائل في روايات »عبده خ�ال« لم يكن في باب التجري�ب أو التباهي 
بالق�درة عل�ى تنويع آليات الس�رد بق�در ما كان م�ن الحاج�ة الجمالية التي يقتضيه�ا الموقف 

الروائي، وهو ما يستأنس إليه خاصة في رواية »مدن تأكل العشب«.
إن ش�خوص هذه الرواية يضيعون في المدينة التي تش�ّتت شملهم وتجعل كل واحد منهم 
يعيش منعزاًل مغتربًا يبحث عن صنوه دون جدوى، ولم تكن هناك وسيلة لالتصال بينهم سوى 

الرسائل.كما أن الرسائل في هذه الرواية تسهم إسهامًا كبيرًا في إثراء السرد ونموه.
ويمكن أن نتمثل هنا برس�التين من الرس�ائل الكثيرة التي وظفت في »مدن تأكل العشب«، 

وهما رسالتان من الرسائل الكثيرة التي تبادلتها »مريم« وشقيقتها »خديج«.
1 - نص رسالة »خديج«:

بسم الله الرحمن الرحيم
»حضرة األخت الغالية مريم خالدية المحترمة.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ل�م أك�ن ف�ي يوم من األيام بش�وق لرؤيتك كما ه�و اآلن، الله يا مريم، تغي�ر الحال ونزلت 
بن�ا المصائ�ب كأنه�ا مطر، وكل ما نزل بنا مك�روه، أتذكر حلم أمي - الل�ه يرحمها -، ها نحن 

كحبات الرمان يلتقمنا الديك الذي رأته في حلمها.
سمعنا بأخبار الحرب، وخفت خوفًا عظيمًا عليك وعلى أبنائك، خاصة وأن الحرب قريبة 
منك�م، وتمنيت أن أخرج لك أو أرس�ل لك أن تأتي إلين�ا، فقريتنا لم تعد تصلح للحياة، ولكن 

حدث حادث كدر صفوي وَقَلب كياني.
أخبرك أن حس�ن دخل الس�جن وال أعرف مصيره، وكأنه تكلم كلمتين فس�حبوه للسجن، 

وأنا كنت أخاف عليه من الشباب الذي يمشي معهم فكلهم من أغنياء البلد، وكنت أقول له:
- إحنا ناس على قد حالنا ومالك ومال الخط المعلق.

ف�كان يضح�ك م�ن كالمي، وال يريحن�ي، وهو ذلحين مرم�ي في الس�جن وال أعرف ماذا 

Mos2lt_NasRwa2i.indd   132 8/11/10   1:50 PM



133

أفعل، فادعي الله أن يجنبنا كل مكروه ويفك سجنه.
مري�م: حالت�ي كرب، والله يعلم أني أمش�ي وأنا في هم ال أعرف ماذا أصنع، وقد وس�طت 
ناس�ًا كثيرين م�ن أجله لكن بال فائدة، وكل ما قلت إلبراهيم اس�أل عن )أخ�وك( رد: هو اللي 
جاب هذا لنفس�ه. كنت حزينة على فراق يحيى وكن�ت أحاول أن أخفف عنك وعندما جربت 

فراق حسن أحسست بحرقتك ولهفتك. الله يرد علينا الغائبين ويجبر خواطرنا.
أوه... يا مريم. أنا كتبت لك هذا الكتاب من أجل أطمنك فإذا بي أكدر عليك بأخبارنا.

األخت مريم:
أس�ألك بالل�ه أول ما يص�ل جوابنا تبعثي بأخبارك وتطميننا. أرس�لت لك مبل�غ مائة ريال، 
واعذريني فهذه األيام أنا ال أعمل، فطوال الوقت أقف على أبواب الناس من أجل أن يتوسطوا 

إلخراج حسن من السجن.
وفي الختام سالمي على نفسك وعلى أبنائك وعلى جبريل وأبنائه وعلى كل من يسأل عنا.

أختك خديج خالدية
حرر بتاريخ 1383/4/23«)1( 

2 - نص رسالة »مريم«:

»بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة األخت الغالية خديج خالدية حفظك الله آمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحوالنا ال تسر عدوًا وال حبيبًا، فقد جاءت هذه الحرب وقلبت حالنا، لقد هربنا إلى جيزان، 
وم�ن هناك إلى فرس�ان، وتعبنا تعبًا ش�ديدًا، والذي يحزنني أن يحيى ج�اء إلى هنا، تصوري يا 
خديج جاء إلى قريتنا وسأل عني فقيل له في جيزان، وذهب إلى جيزان فقيل له إننا متنا، وعاد 
مرة أخرى إلى جدة، يحيى في جدة يا خديج مع رجل اسمه طاهر، ربنا يجمع شملنا عن قريب 

إنه سميع مجيب.
أس�فنا لما حدث لالبن حس�ن فرج الله كربته وأخرجه من س�جنه، ولم أفهم من رس�التك 

لماذا سجن، تقولي قال كلمتين، فهل يسجنون الناس ألنهم يتكلمون؟

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص276 - 277.
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ما في يدي إال الدعاء أن يجمع الله شملنا إنه على كل شيء قدير.
أخب�رك يا خديج أن رس�التك اس�تلمتها بعد عودت�ي من جيزان، والذي س�لمني لم يعطني 

فلسًا معها.
وعندم�ا أخبرته أنه مع الرس�الة مائة ري�ال وصية نكر وحلف حلفان تهت�ز له الجبال، وقال 
إنه اس�تلمها بدون فلوس ويبدو أن الحرب غيرت النفوس، كل واحد يريد أن يأكل أخاه، الله 

يعوضنا من فضله ويرزقك من حيث ال تعلمين.
وف�ي الختام أدع�و الله من كل قلبي أن يجمع ش�ملنا بالغالين ونذرًا عل�ّي أن أحمل يحيى 

وحسن وأزور بهما قبر المصطفى.
س�المي على نفس�ك، وعلى االبن إبراهي�م ، وقولي له تقول لك خالت�ك مريم اإلخوة في 
الدنيا أما اآلخرة بخت تلقاني، فعيب عليك يا إبراهيم، تترك أخاك في السجن وال تسأل عنه.

وفي الختام سالمي على نفسك، وعلى حسن وإبراهيم، وربنا يفّرج كربة حسن.
مالحظة: هذه السنة لم أقدر على الحج، أتمنى أن أحج السنة القادمة بصحبة يحيى، قولي 

آمين.
أختك مريم خالدية

حرر بتاريخ 1383/11/12«)1( 

إن هاتين الرسالتين - اللتين فضلنا نقلهما في هذا المقام على طولهما حرصًا على اإليضاح 
- تقدمان لنا معلومات وأخبارًا جديدة لم نكن لنعرفها من خالل السرد الروائي.

ومن هذه المعلومات واألخبار الجديدة يمكن أن نسجل ما يأتي:
1 -  إن حلم الجدة الذي تشير إليه »خديج« في رسالتها لم يرد من قبل في سياق السرد.

2 - ال يعرف القارئ عن دخول »حسن« إلى السجن بداية إال من خالل رسالة والدته.

3 - يومئ الكاتب إلى غياب حرية التعبير - في أثناء الحرب اليمنية التي خاضها عبدالناصر 

- بطريقة غير مباشرة.
4 - عرف القارئ موقف »إبراهيم« من شقيقه »حسن« السجين من خالل هذه الرسالة.

)1( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص277 - 279.
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5 -  لم يعرف القارئ أن »خديج« توقفت عن العمل إال من خالل هذه الرسالة.

6 - يعلم القارئ من خالل رسالة »مريم« أنها سمعت عن عودة ابنها الغائب إلى القرية في 

أثناء هروبها من الحرب.
7 - يصور لنا الكاتب أثر الحرب في أخالق الناس وقيمهم من خالل خيانة المؤتمن الذي 

نقل رسالة إلى »مريم« واستولى على المبلغ الذي كان في طيها.
تحرير  تاريخ  خالل  من  دقيق  بشكل  الرواية  أحداث  زمن  يعرف  أن  القارئ  يستطيع   -  8

الرسالتين.
وليس من ش�ك في أن هذه المعلومات واألخبار كلها تس�هم في دفع عجلة األحداث إلى 
األمام وتنوير القارئ، وبالتالي فإن مادة الرسالتين تظل مادة موظفة في السرد الروائي، ال مادة 

متطفلة يمكن إسقاطها دون أن يتأثر بناء الرواية.
وم�ا يقال في تقنية التراس�ل في رواية »مدن تأكل العش�ب« يقال كذلك ف�ي رواية »الطين« 
الت�ي تضيء فيها الرس�ائل المتبادلة بين »صالح التركي« وصديقة »عمر أبو دربين« مالبس�ات 

تدبير حيلة تنصيب هذا األخير أميرًا بفضل مساعي »صالح التركي«)1(.
كما أن تقنية التراس�ل ف�ي رواية »الطين« تثري معلومات الق�ارئ عن مصائر رفاق »صالح 
التركي« الذين شاركوه في مقاومة المد الصهيوني في فلسطين عام 1948، ثم أصيبوا باإلحباط 
وذاقوا مرارة الهزيمة، على نحو ما حدث ل� »يعقوب أبو غريب« الذي كان قائد مشاة في حرب 

المقاومة، ثم أصبح »بائع حمضيات«)2(.
ه�ذا فضاًل عن كون تقنية الترّس�ل قد أضاءت أبعادًا عميقة ف�ي ذاكرة »المريض« في رواية 
»الطين«، وأس�همت في إقناع المتلقي بأطروحة ه�ذه الرواية المتعلقة بطبيعة الموت والحياة، 
وإع�ادة النظ�ر ف�ي مفه�وم الزمن، وذل�ك من خ�الل تلك الرس�ائل الت�ي كان يكتبها الش�اب 
»المري�ض« لحبيبة مجهول�ة تعّرف إليها في الماضي الس�حيق أو في حيواته الس�ابقة)3(، ومن 

خالل تلك الرسائل التي تبادلها »الدكتور حسين مشرف« مع علماء في مجاالت مختلفة)4(.

)1( يرجع إلى رواية »الطين« لعبده خال. ص312، 316، 317، 319، 320.
)2( يرجع إلى المصدر نفسه. ص320.

)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص312، 318، 319، 320، 322.
)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص324 - 347.
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إال أن »مالحق« رواية »الطين« - على الرغم من الوظائف السردية التي تؤديها واللمسات 
الضوئية التي تضفيها على المتن الروائي - تظل نش�ازًا جماليًا في بنية الخطاب الروائي؛ ألنها 

كانت منفصلة عن جسد الرواية، ظاهريًا على األقل.
* * *

تل�ك ه�ي أه�م تقنيات الس�رد الرئيس�ة في رواي�ات »عب�ده خال« وهن�اك تقنيات س�ردية 
أخ�رى ثانوي�ة، كتقنية »التقرير« التي اس�تخدمها في مالحق رواية »الطي�ن«)1(، وتقنية األحالم 
الت�ي وظفها في س�ائر روايات�ه)2(، وتقنية تفتيت األحداث التي وظفه�ا خاصة في رواية »األيام 
ال تخب�ئ أح�دًا«)3(، والنأي عن تقس�يم األحداث إلى فصول على نحو م�ا هو معروف في بناء 

الرواية التقليدية.
* * *

وختام�ًا ف�إن »عبده خال« اس�تطاع أن ينوع في تقنيات الس�رد الروائي بداف�ع مواكبة تطور 
جمالي�ات الس�رد ف�ي الرواي�ة العربي�ة واألوربي�ة، وبداف�ع درء الملل ع�ن المتلق�ي، وارتياد 
التضاريس المجهولة في أعماق الشخصية الروائية، وبدافع إسناد السرد إلى رواة كثر يحولون 

دون هيمنة السارد الواحد المستبد الذي يفرض رؤيته في العمل الروائي.
ق إلى ح�د بعيد في توظيف س�ائر تقنيات الس�رد في روايتي  وإذا كان »عب�ده خ�ال« ق�د ُوفِّ
»مدن تأكل العش�ب« و»األيام ال تخبئ أح�دًا«، فإنه أخفق في توظيف بعض تلك التقنيات في 
»مالحق« رواية »الطين« التي تبدو أحيانًا مقحمة على بناء الرواية، وتوحي للقارئ أن الكاتب 
كان يكاب�د عن�اء التعبير الروائ�ي عن أطروحة فكرية ميتافيزيقية دقيقة تس�تعصي على الش�كل 
الروائي وتفيض على قوالبه، وهي أطروحة الزمن والعالقة بين الحياة والموت، وهو ما جعل 
»عبده خال« يلجأ إلى تلك »المالحق« التي يغدو الخطاب الروائي فيها مباش�رًا مرتديًا مسوح 

تلك التقنيات السردية.

)1( يرجع إلى المصدر نفسه. ص375 - 391.
)2( يرجع - على سبيل المثال ال الحصر - إلى »كابوس الديك الشرس« الذي انتاب يحيى في منامه برواية »مدن 
تأكل العشب« ) ص173 وما بعدها (، وطيف »هند« الذي كان يزور »الدكتور حسين مشرف« في منامه برواية 

»الطين« ) ص25 (.
)3( يرجع إلى »األيام ال تخبئ أحدًا«. ص19، 28، 32، 39، 53، 58، 60، 63، 68، 72، 75، 80، 89، 91، 93، 104، 
112، 118، 120، 137، 143، 149، 155، 158، 171، 172، 173، 174، 175، 185، وغيرها من الصفحات.
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أطروحة الزمن في روايات »عبده خال«

بادئ ذي بدء ينبغي التمييز بين مواصفات الزمن البنيوي في الرواية وبين مواصفات الزمن 
الذي يشكل أطروحة فلسفية في الرواية؛ فالزمن البنيوي يتراءى في بنية النص أو نسقه السردي 
نحويًا بوصفه خيطًا ينتظم األحداث، ويوزعها في حقول داللية ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، 
ذاتي�ًة في عالقته�ا بالزمن الداخلي للش�خصية الروائي�ة علينحو ما كان في رواية »يوليس�ز«)1( 
لجيمس جويس أو ما كان في رواية »البحث عن الزمن المفقود«)2( لمارس�يل بروس�ت، حيث 
يغ�ور خي�ط الزمن في بئر الذات ويتجلى بوس�اطة تقني�ة تيار الوعي خاص�ة؛ أو موضوعيًة في 

عالقتها بزمن الكاتب أو زمن الراوي أو زمن القارئ أو زمن الحدث التاريخي.
أما الزمن الذي يش�كل أطروحة فلسفية في الرواية فهو الزمن الذي يغدو رؤية أو موضوعًا 
ف�ي الرواية، س�واء أكانت تلك الرؤية ش�املة تطغى عل�ى كل فصول الرواي�ة، أم كانت جزئية 

تتراءى في بعض الفصول والمواقف.
ولع�ل توفي�ق الحكي�م  أول كات�ب عرب�ي معاصر تن�اول الزمن به�ذا المفه�وم األخير في 
مس�رحيته ذائع�ة الصيت »أه�ل الكهف«)3(، وهي المس�رحية الت�ي عالج فيها إش�كالية عالقة 

اإلنسان بالزمن بوصفها إشكالية فلسفية ميتافيزيقية.
وأيًا ما يكن فإن »عبده خال« بدوره يقدم الزمن في أعماله الروائية بوصفه أطروحة فلسفية، 
وخاص�ة في رواياته »مدن تأكل العش�ب«)4(، و »األيام ال تخبئ أح�دًا«)5(، و »الطين«)6(، وهي 

الروايات التي سنتمثل بها في هذا البحث.
فقد عالج »عبده خال« الزمن بوصفه زمنًا فيزيقيا في روايتيه »مدن تأكل العش�ب »و»األيام 

ال تخبئ أحدًا«، بينما عالج الزمن بوصفه زمنًا ميتافيزيقيًا في روايته »الطين«.

.(The Bodley Head) london 1954)J.Joyce( �ل »Ulysses« يرجع إلى )1(
)2( مارسيل بروست: البحث عن الزمن المفقود. ترجمة إلياس بديوي. منشورات وزارة الثقافة. دمشق 1977.

)3( توفيق الحكيم: أهل الكهف. المطبعة النموذجية. القاهرة )د.ت(.
)4( عبده خال: مدن تأكل العشب. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 1998.

)5( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. دار الجمل. الطبعة األولى كولونيا ) ألمانيا ( 2002.
)6( عبده خال: الطين. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2002.
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كم�ا يتناول أطروحة الزمن في أعماله تناواًل واعيًا؛ وما يؤنس�نا إلى ذلك أن الكاتب نفس�ه 
يش�ير ف�ي بعض تصريحاته إلى وط�أة الزمن الماضي على الفعل الثقافي العربي - على س�بيل 
المثال - وهي الوطأة التي تحد من االنطالق نحو الحداثة في رأيه، وإذا تحققت تلك الحداثة 
فإنها تغدو»حداثة بفكر ماضوي«)1(، على حد تعبيره، بل إنه يذهب أبعد من ذلك فيعلن إيمانه 
بفكرة تناس�خ الحياة، بمعنى أن الحياة »تعيد نفس�ها بش�كل دائري«)2(،وهي الفكرة التي صدر 

عنها في »الطين« كما سنرى.
وإذن فنح�ن أمام كات�ب يتخذ من الخطاب الروائي أداة للتعبير عن رؤية فكرية معينة، على 
نحو ما نجد عند »كامي« أو»سارتر« أو»كافكا« أو»تركي الحمد«، دون أن يفقد ذلك الخطاب 

الروائي رونقه الفني العذب.

أطروحة الزمن الفيزيقي:
إن »عبده خال« في روايته »مدن تأكل العشب« يصور لنا نتائج التغير السريع الذي تعرضت 
ل�ه المدينة الخليجية من خالل مدينة »جدة« الت�ي يتخذها عينة لذلك التغير، ولكنه في الوقت 

ذاته يقدم لنا رؤى أخرى تمت بصلة قوية إلى أطروحة الزمن الفيزيقي.
إن »يحي�ى« بطل الرواية فتى قروي ينتمي إل�ى عائلة فقيرة في منطقة »جيزان« في المملكة 
العربية الس�عودية؛ وعندما يموت والده الفالح الكادح ترس�له والدته في موس�م الحج مرافقًا 
لجدته التي تموت وتدفن على الطريق، ويجد الفتى نفس�ه وحيدًا على حماره األعجف، وهنا 
يتودد إليه »طاهر الوصابي« الرجل الجبلي الذي يفرض وصايته عليه، فيركب حماره ثم يبيعه، 
وعندما يصلون إلى »جدة« يجبره على ممارس�ة العمل ناداًل في المقاهي ويتقاضى أجر عمله 
زاعم�ًا أن�ه يحتف�ظ ل�ه بالمال حتى يع�ود ثريًا إلى قريت�ه وينفق على والدت�ه وإخوته، ويحاول 

»الوصابي« أن يهيمن على »يحيى« ويتمادى في استغالله فيغير اسمه ويتبناه:
»في الغربة إذا لم يكن لديك أب عليك أن تبحث لك عن أب بديل، وأنا أبوك هنا والمسؤول 

عنك حتى عودتك ألهلك«)3(.

)1( من حوار طاهر عبد مسلم مع عبده خال. جريدة »البيان«. ملحق »بيان الثقافة«. عدد9 ديسمبر 2001. ص3.
)2( الصفحة نفسها.

)3( عبده خال: مدن تأكل العشب. ص119.
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كذل�ك يس�وغ »طاه�ر الوصاب�ي« ف�رض وصايت�ه على »يحي�ى« ال�ذي كان يعي اس�تالبه 
واستغالله شيئًا فشيئًا.

ويتعل�ق »يحي�ى« بالفت�اة »حياة« ابن�ة »الوصاب�ي«، وتصله أنب�اء زائفة تؤكد ل��ه أن والدته 
وإخوت�ه قد ماتوا في حملة »عبدالناصر« على اليمن، ولكنه يظل مش�دودًا إلى قريته، أو بتعبير 

أدق: يظل أسير الزمن الماضي الذي يجثم على وجدانه.
و»الوصابي« نفس�ه كان يتخبط في ش�بكة الزمان الماض�ي؛ ألن »الوصابي« هو اآلخر قدم 
م�ن إح�دى القرى الجبلي�ة، وتعلق بابنة الجيران الت�ي كان يتودد إلى والده�ا ويخطط للزواج 
منه�ا، ولكن عائل�ة الفتاة ترحل وتختفي فج�اءة، ويظل »الوصابي« يبح�ث عنها طوال عمره، 

معرضًا عائلته للضياع.
وف�ي رواي�ة »األيام ال تخبئ أح�دًا« يتزوج »بندر العديني« ) أبو مري�م ( من »آمنة« اللعوب 
التي كانت تخونه مع غريمه »خالد أبو العمايم« الذي يفاجأ به في بيته يومًا، فيهّم بقتله، ولكنه 
يفل�ت منه ويف�ر، أما زوجته الخائنة فإنه يعدمها وابنتها ويقبرهما في س�احة المنزل، ثم يحمل 
بع�ض أمتعت�ه ويهاجر م�ن »الطائف« إلى »ج�دة« حيث يمارس الحراس�ة الليلي�ة في حارات 

المدينة التي كانت تتعرض بيوتها للسرقة والسطو لياًل.
ويس�تطيع »أب�و مريم« أن يتعق�ب اللصوص الذين كانوا يؤرقون س�كان »برحة الس�كري« 
و»حي الهندامية« و»برحة الجن« فيوفر لهم األمن ويكفيهم ش�رهم بمس�اعدة صديقه الحميم 
»عبدالل�ه« )أب�و حي�ة(، ولذلك فإنه يحظ�ى باحترام الس�كان والعمدة والمأمور »أبو ش�ايب« 
الطي�ب ال�ذي م�ا يلبث أن يم�وت وُيعّين بدل�ه مأمور جديد يتض�ح فيما بعد أن�ه هو»خالد أبو 

العمايم« نفسه غريم »أبو مريم«.
وق�د كان المأم�ور الجديد فظ�ًا أرعن، فتألب عليه الن�اس وضاقوا به ذرع�ًا، ويحاول »أبو 
مريم« أن يتنكر ويبتعد عن طريق غريمه الذي كان يبحث عن عشيقته »آمنة« دون جدوى، وقد 
ح�ال تعلقه بها دون التفكير في الزواج واإلنجاب، ولكن »أبا مريم« لم يس�تطع أن يس�تمر في 
التنكر طوياًل؛ إذ إن صديقه »عبدالله الفسيني« يغدر به فيفشي سره للمأمور طمعًا في مساعدته 
على الزواج من »مها« التي تخلت عنه بعد احتراق منزل أهله وانغماس�ه في الش�راب والعربدة 
ومرافق�ة األوب�اش وخريجي الس�جون، وبذلك يهت�دي المأمور إلى »أبي مري�م« ويزج به في 
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السجن متهمًا إياه باغتيال »آمنة« وابنته »مريم«.
إن »أب�و مريم« ضحية أخرى من ضحايا الزم�ن الماضي ) الفيزيقي (؛ فقد حاول أن يمحو 
ع�اره بطريقت�ه الخاصة ويدي�ر ظهره إل�ى الماضي، ولكنه يكتش�ف »أن الماضي هو الس�جن 
الوحيد الذي ال يستطيع الهرب منه«)1(، وكذلك األمر بالنسبة إلى كل من »عبدالله الفسيني« ) 
أبو حية ( الذي لم يستطع أن يقلب صفحة الماضي فينسى مأساة الحريق وينسى »مها« ويفكر 

في مستقبله.
أم�ا »خال�د أبو العماي�م« فإنه يح�اول أن يمزق حبال ش�بكة الماضي أيض�ًا، ولكنه يعجز، 
عل�ى الرغم مم�ا كان يمتلكه من جاه وس�لطان ومال؛ فقد س�افر إلى الخارج لمتابعة دراس�ته 
العسكرية، ثم عاد ضابطًا، وكان في إمكانه أن يتزوج ويتجاوز عالقته بآمنة، ولكنه لم يستطع، 
بل إنه قضى سنوات طويلة يبحث عن أثرها مستغاًل منصبه في السلطة، وعندما تتقدم به السن 
يخي�ل إلي�ه أنه عثر على »آمن�ة« في صورة »مها« التي كانت تش�بهها تمامًا، ولك�ن حلمه يتبدد 

عندما يتضح أنها ال تمت إليها بأي صلة، فيعزي نفسه بخطبتها البن أخيه.
وكما نرى فإن الزمن الماضي هو الذي يحدد مصائر الش�خصيات الروائية في عالم »عبده 

خال« الروائي، وكأنه قدرها الذي ال فكاك من قبضته.
ومع ذلك فإن الزمن الماضي في »مدن تأكل العشب« وفي »األيام ال تخبئ أحدًا« يظل زمنًا 
فيزيقي�ا يمكن أن يت�راءى في الحياة الواقعية بوصفه ظاهرة إنس�انية يمكن رصدها في كثير من 

األوساط البشرية في كل زمان ومكان، بغض النظر عن كونها ظاهرة غير سوية.

ب - أطروحة الزمن الميتافيزيقي:
تت�راءى إرهاص�ات هذه األطروح�ة في فكرة »دائري�ة الحياة«، وهي الفكرة التي أس�همت 
إس�هاما كبيرًا في صياغة الخطاب الروائي معنى ومبنى في س�ائر رواي�ات »عبده خال« خاصة 

في رواية »الطين«.
ف�ي رواية »مدن تأكل العش�ب« تط�ل علينا فك�رة »دائرية الحياة« من خ�الل دوامة الضياع 

والرحيل التي تبتلع شخصيات الرواية ثم تلقي بهم هياكل خائرة مهملة على هامش الحياة.

)1( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص19.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   140 8/11/10   1:50 PM



141

إن كاّلً م�ن »يحيى« و»الوصاب�ي« و»الصدفة« و»البوصة« تائهون يس�يرون على خط دائرة 
محكم�ة اإلغ�الق، ال يحيدون عنها؛ وه�ذا الضياع ليس ضياع�ًا اجتماعيًا ناتج�ًا عن التحول 
الذي شهدته المدينة الخليجية التي تتخذ »جدة« مثااًل أو أنموذجًا لها فحسب، وإنما هو ضياع 
وج�ودي كذل�ك، وإذا كان هذا الضي�اع مضمرًا في »مدن تأكل العش�ب«، فإن�ه يغدو صريحًا 

وواعيًا في »األيام ال تخبئ أحدًا«.
إن »بندر العديني« و»خالد أبو العمايم« و»عبدالله أبو حية« كلهم سجناء الماضي وسجناء 

دائرة الحياة الميتافيزيقية التي يكتشف بعضهم أنها دائرة الموت في نهاية المطاف:
»لم أكن أعرف تحديدًا نهاية الرحلة التي قطعتها غريبًا ومنزويًا كفأر مّلته الجحور وقذفت 
به مرارًا إلى خارجها، فأخذ يبحث عن جحر جديد، منذ أن نولد ونحن مس�كونون بالفجيعة، 
والصراخ واأللم، مسكونون ببذرة الموت، ومع ذلك نجزع حين يداهمنا غيث تلك البذرة«)1(.

تلك هي الحقيقة التي يكتشفها »أبو مريم« في أثناء تأمالته في السجن.
ونسجل هنا التفاتة »أبو مريم« إلى تكرار الدخول إلى »الجحور« والخروج منها، واستمرار 
الفجيعة والصراخ واأللم، إن كل ذلك إفراز من إفرازات الموت الذي يرحب به »أبو مريم« في 
ه�ذه الفقرة بوصفه المحيط األس�اس لدائرية الحياة، وم�ا دام األمر كذلك فإن »بندر العديني« 

يستسلم لهذه »الدائرية« في امتثال وخضوع صوفي أو رواقي.
وه�ذه »الدائري�ة« المحكمة تتراءى كذلك ف�ي اإليقاع الفضائي ال�ذي يحكم حركة بعض 
الشخصيات الرئيسة في »األيام ال تخبئ أحدًا«، وخاصة في حركة »عبدالله« الذي يدخل إلى 
السجن لما يرتكبه من إخالل بالنظام، ويتوق إلى الخروج منه، ثم يحن إلى دخوله مرة أخرى، 
وهكذا دواليك، وكذلك األمر بالنس�بة إلى »بندر العديني« الذي يعبر عن اقتناعه باالنتظام في 

هذه الحركة الدائرية فيوصي من يخرج من زنزانته »الضيقة بالعودة سريعًا«)2(.
كما تتراءى لنا هذه الدائرة في فكرة انتقال الخطيئة من جيل إلى جيل بالوراثة؛ وهي الفكرة 
الت�ي يعب�ر عنها »أبو مريم« مؤكدًا أن في أعماقنا وحوش�ًا مختبئة، »وحين نس�هو عنها تتس�لل 
إلى الخارج وترينا قبح بعضنا، نحن كائنات تتس�تر على مجرمين س�فلة وقتلة مدمني الدم، إننا 

)1( عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص18.
)2( عبد خال: األيام ال تخبئ أحدًا. ص33.
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معلقون بذلك الخيط الذي سال ذات يوم من جبهة هابيل، نتوارث سفك الدماء«)1(، على حد 
تعبيره.

ولعل�ه من نافل الق�ول أن نلفت النظر إلى عالقة فكرة »دائرية الحياة« بالزمن الميتافيزيقي؛ 
ألّن هذه الدائرية ال يمكن أن توجد خارج الزمن بطبيعة الحال.

وف�ي رواي�ة »الطي�ن« تتراءى ه�ذه الدائرة بوض�وح تام حتى تغ�دو قيمة رئيس�ة، فالدكتور 
»حسين مشرف« أستاذ علم النفس في أحد المشافي العسكرية يفجأ بشاب فارع القامة عريض 
المنكبين، يدخل إلى عيادته، وما يكاد يجلس مطمئنًا حتى يأخذ في الهذيان وكأنه رجل داهمه 

النزع األخير: 
»للتّو عدت من الموت...

أذكر هذا جيدًا...
ولست واهمًا البتة«

ويتردد ذلك الشاب على عيادة الدكتور مشرف مرارًا، وفي كل مرة يؤكد أنه مات وعاد إلى 
الحياة، وهو ما يجعل الطبيب يأخذ األمر مأخذ الجد ويش�غل بهذه المسألة التي تغدو هاجسه 
الوحي�د على امتداد الرواية محاواًل تفس�ير هذه الظاهرة في ض�وء المناهج العلمية والتاريخية 
والس�حرية، مس�تعينًا بأصدقائه ومعارفه بدءًا من العالم المتخصص في الفيزياء أو الكيمياء أو 

األحياء حتى المشعوذ من السحرة والمنجمين.
ولك�ن »عب�ده خال« ال يرهق الرواية باآلراء والبحوث العلمية أو الفلس�فية أو الدينية حول 
إشكالية الحياة والموت، بل يخصص ل�ه »مالحق« تضم رسائل ويوميات وتقارير ومقابالت، 

أما المتن فإنه يجعله معرضًا للسرد والحوار والتحليل والمواقف الروائية الثرية.
إن هذه اإلش�كالية التي تصبح محور حياة الدكتور مش�رف ترّج قناعاته وأحكامه المس�بقة 
الت�ي كان يتفيأ في ظاللها الداكنة منذ أمد طوي�ل، فيترك عيادته ويخرج باحثًا عن هذه الحقيقة 
اإلنس�انية الكب�رى، ويبح�ث عن ذلك الش�اب الغريب ويس�عى إل�ى مقابلته واالس�تماع إليه، 
ويرح�ل إلى قريته مقتفيًا آثاره مس�جاًل الحكاي�ات والوقائع المتصلة بعائلت�ه كي يعود فينكب 

على تحليلها والربط بين أجزائها وأمشاجها.

)1( المصدر نفسه. ص36.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   142 8/11/10   1:50 PM



143

وم�ن إفض�اء هذا الش�اب الغريب ال�ذي ال يذكر اس�مه ف�ي الرواية، ومن خي�وط األخبار 
والمعلوم�ات الت�ي يجمعها الدكتور مش�رف ُينَس�ج جانب م�ن المتن الروائي وم�ؤداه أن هذا 
الشاب أصيب بمرض غريب أنحل جسده بالحمى، وجعله يهذي ويزعم أن هامته قد انفصلت 
عن جس�ده، وأخذت تحلق في الفضاء، وتتقمص كائنات وحيوانات تس�تحيل مرة إلى جبل، 

ومرة إلى جمل، ومرة إلى تيس، ومرة إلى ديك، وهكذا دواليك.
وبم�ا أن القرية س�بق لها أن عرفت بعض الحاالت المرضي�ة الغريبة ]كالوباء الذي أصاب 
الفتى »يوس�ف عبيد« الذي تصلبت عروقه وانتفخ جلده »وتقرح عن دود صغير نهش جس�ده، 
ثم خرج باحثًا عن أجس�اد أخرى بين األحياء فالتهم خمسة من الحجامين الذين كانوا يريدون 
أن يعالج�وا يوس�ف!، فأصاب القرية هل�ع، وأوصى أحد األطباء بأن يح�رق هو ومن معه من 
أه�ل بيته منعًا النتش�ار ذلك الوباء[)1(، فإن أهله تخلصوا منه بعد أن يئس�وا من ش�فائه فكفنوه 
ودفنوه ظانين أنه مات، ولكن »مسعدة« الراعية تذهب إلى المقبرة وتستخرج جثته وتنقذه، ثم 

تغويه فتغريه بمضاجعتها.
وبذلك يكون هذا الشاب قد عاد إلى الحياة وأراد أن يصف تجربته للدكتور حسين مشرف 

ملتمسًا فهم هذه الظاهرة الخارقة.
ويتخ�ذ »عبده خال« من هذه الحادث�ة منطلقًا للبحث في إمكانية العودة إلى الحياة، فينتهي 
إلى نتائج مذهلة تقلب الرؤية إلى الحياة والكون والخلق رأسًا على عقب، وهذه النتائج يمكن 

تلخيصها في فكرة »دائرية الحياة«، وأطروحة الزمن الميتافيزيقي.
يحش�د الدكتور »حس�ين مش�رف« منظوم�ة ثرية م�ن المعلوم�ات والمناه�ج العلمية التي 

تخلخل قناعة القارئ وتجعل رؤيته مستساغة ومقبولة.
وخالصة الرؤية التي يدافع عنها الدكتور »حس�ين مشرف«، ومن ثم »عبده خال« نفسه، أن 
الحياة توجد في رحم الموت، وأنه ليس هناك حد فاصل بينهما كما نتوهم، »فما نظنه حياة هو 

دهليز من دهاليز الموت«)2( في الحقيقة، »فنحن ال نحيا في الحياة، بل نموت فيها«)3(.
ويمك�ن تفس�ير هذه الرؤي�ة في ضوء الق�ول بفكرة التناس�خ التي كانت رائجة ف�ي العقائد 

)1( عبده خال: الطين. ص15.
)2( عبده خال: الطين. ص297.

)3( المصدر نفسه. ص216.
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الهندي�ة القديم�ة، إال أن »عب�ده خ�ال« يبذل جه�دًا كبيرًا في اس�تقصاء األدلة العقلي�ة والنقلية 
والعلمية التي تجعل هذه الفكرة مقبولة منطقيًا وعلميًا ودينيًا.

من الصعب في هذه العجالة أن نسوق كل األدلة التي يسوقها الدكتور »حسين مشرف« كي 
يبرهن على صحة مقولته، وإنما نكتفي بتسجيل التسويغات والحجج والشروحات اآلتية التي 
بثها »عبده خال« على ألس�نة أصدقائه الذين كان يحاورهم أو يراسلهم، وعلى لسان »مريضه« 

الذي ظل يؤكد أنه مات ثم عاد إلى الحياة.
1 - مما يؤنس إلى أطروحة الزمن الدائري الميتافيزيقي الذي يوغل في السرمدية أن اإلنسان 

تضمحل  فإنها  ذكرت  وإذا  قيمة،  أي  لها  ليس  وأشياء  صغيرة  أحداثًا  ذاكرته  في  يختزن 
كالنيازك الشاردة؛ فلماذا تخترنها الذاكرة؟

الس�بب ال�ذي يقدمه الكاتب بلس�ان »مريضه« أنها تومئ إلى تجرب�ة معينة مرت بها النفس 
الفردية في زمن س�حيق، وس�جلت على صفحة الوجدان، ثم أخذت تطفو على الس�طح كلما 
سنحت الفرصة، ولذلك فإنها »أشبه بقطرة ماء سقطت في صحراء مجدبة من ماليين السنين، 
تغ�ور وتتالش�ى كأنها لم تك�ن؛ فاألحداث التي تغور في الذاكرة أش�به بحج�ر ُجمع في خزنة 
نقود ذهبية، ومن يفتح تلك الخزنة فلن يشغله ذلك الحجر الصغير أمام لمعان القطع الذهبية، 

وسيقذف به حتمًا، أو يتركه في مكانه منطفئًا، مهماًل«)1(.
هذه الذاكرة األبدية الممتدة في الزمن الس�رمدي الميتافيزيقي هي التي تفس�ر تعلق الشاب 
»المريضى« بالراعية »مسعدة« أو انجذابه نحو »زينب« ]وهي ابنة جار آواه أيام الوباء والتشرد[.

وكم�ا ن�رى فإن هذه الذاك�رة الميتافيزيقية الس�رمدية تضاهي الذاك�رة األفالطونية المثالية 
)نس�بة إلى عالم المثل في النظرية الفلس�فية ا ألفالطونية ( التي تس�وغ التجاذب العاطفي بين 

الذكر واألنثى.
2 - إن الروح ال تفنى، بل تحل في كائنات أخرى، واإلنسان ينحل في الكائنات األخرى شيئًا 

لكن  الوجود،  ألشكال  تعدد  هي  منه  نسخة  وكل  ذاته)2(،  من  ماليين  يسفح  »فهو  فشيئًا؛ 
الذي يبقى نسخة واحدة تذوق العتب والمرارة من خالل ما نطلق عليه الحياة«)3(.

)1( عبده خال: الطين. ص130.
يقصد الحيوانات المنوية.  )2(

)3( عبده خال الطين. 299.
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وطالما أن الروح خالدة منبعثة في أقفاص أو أجساد أخرى فإن كل إنسان يمكن أن يحمل 
في أعماقه عددًا كبيرًا من الحيوات الس�ابقة التي تذكرنا بها أس�ماؤها؛ وهو ما يفس�ر إحساس 

بطل رواية »الطين« بأنه ينوء تحت ثقل ثالثين جثة:
»إننا نحمل جثثنا ونحّن الستنش�اق روائحها... ثالثون جثة أحملها بكل تفاصيلها، وكلما 
حاول�ت المضي في أيامي س�حبتني إليها وأجلس�تني بجوارها. كيف يمكن لنا أن ننس�ى هذه 
الجث�ث الت�ي قبرناها في أعماقنا، بعضها تم قبره ألنه مات، وبعضها نقبره وهو ما يزال حيًا. إن 
أس�ماءها تعيدنا إليها، ولو لم يكن هناك أس�ماء لغارت تلك الجثث في علبة الذاكرة الرخوة، 

والختلطت بمسميات عديدة«)1(.
ذلك ما صرح به الشاب المريض بطل رواية »الطين« لطبيبه الدكتور »حسين مشرف«.

ويترتب على خلود الروح أن كل الصفات األخالقية الحميدة أو الذميمة تظل مسجلة على 
صفحتها، وكأنها شريط ممغنط يحافظ عليها وينقلها إلى المستقبل باستمرار.

»إن الك�وارث العظيمة ال تذه�ب صفاتنا المبتذلة. لقد تم ترحيل الخس�ة والدناءة والغدر 
والفس�ق والجحود، وكذل�ك النبل واإليثار والك�رم: جميع الصفات تم ترحيله�ا عبر الزمن، 
ونحن السفنية التي تقلها. نحن نسخ من سفينة نوح نقوم بنقل ما نحتاج إليه من صفات متبذلة 

ونبيلة لكي تدور بنا بحور الكون من غير أن ترسو وتعلن نهاية الكارثة اإلنسانية«)2(.
هكذا كان ينظر بطل رواية »الطين« إلى األخالق في ضوء خلود الروح. 

3 - إن فكرة دائرية الحياة ومن ثم دائرية الزمن، تشمل سائر الكائنات وال تقتصر على البشر؛ 

الحياة »عثرت على مطبعة الستنساخ كائناتها، وبالتالي واصلت هذاالتكاثر مقابل  فكأن 
موت مؤقت«)3(.

وهذه الفكرة لم يكن يؤمن بها بطل الرواية فحس�ب، وإنما كان يؤمن بها الدكتور »حس�ين 
مش�رف« كذل�ك، ويح�اول أن يلتمس ما يؤكد صحته�ا في طبيعة الحياة التي تخضع للش�كل 

الدائري الذي يعد أرقى األشكال في نظره:

)1( المصدر نفسه. ص303.
)2( عبده خال: الطين. ص304.

)3( المصدر نفسه. ص308.
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»أؤمن بأن أرقى األشكال هي الدائرة، وكل الموجودات تسير في هذا الفلك، دورة المطر.. 
دورة الغذاء.. الدورة الدموية.. تعاقب الفصول.. دورة األرض ودوران الفلك.

دوائ�ر تضيق وتتس�ع، والحياة دائرة تكتمل لن�ا ظاهريًا بالموت، لكنها تكم�ل دورانها بعد 
اكتمال حلقتها«)1(.

فاألشياء كلها تتحرك في دائرة مغلقة، من اليسار إلى اليمين، وما حركة البويضة واألرض، 
والكون، والذرة، والش�مس، إال مثال ملموس يؤكد فك�رة دائرية الحياة، وبالتالي يؤكد دائرية 

الزمن)2( الذي يغدو زمنًا ميتافيزيقيًا يمتد دائريًا.
4 - وفقًا لهذه الرؤية فإن مقولة الزمن الماضي أو الزمن المستقبل تغدو مقولة الغية ال معنى 

لها.
إن »النجوم التي نراها تبعد بمقدار 500 مليون س�نة ضوئية، وإذا أردنا رؤيتها في حاضرها 
فنحن محتاجون إلى 500 مليون س�نة ضوئية. إذن، نحن حين نش�اهد نجمًا فإننا بذلك نشاهد 

هذا الماضي في الحاضر. الماضي يعيش حاضرنا.
أفال توجد حياة ماضوية تعيش في حاضرنا وتعيش في مستقبلنا، وأن نعيش نحن في ماض 

سابق ومستقبل قادم؟!«)3(.
على هذا النحو يحاول الدكتور »حس�ين مش�رف« أن يستأنس بنظرية »إنشتاين« النسبية في 
البرهن�ة العلمي�ة على كون الحد الفاص�ل بين الماضي والحاضر حدًا وهمي�ًا؛ فإذا كنت »أنت 
ف�ي بيت�ك في أقصى ش�رق الكرة األرضي�ة، وآخر في أقصى ش�مال الكرة األرضية، ونش�اهد 
مباراة تقام في وس�ط هاتين النقطتين، وس�تكون الس�اعة في ملعب كرة القدم تش�ير إلى الثامنة 
مس�اء، فالجالس في الش�رق س�وف يعيش الماضي بف�ارق عدد من الس�اعات، والجالس في 
الش�مال س�وف يعيش المس�تقبل بفارق عدد من الس�اعات، وكالهما ال يش�عر بهذه الخلخلة 
 الزمني�ة. كالهما يعيش اللحظة التي يحس�بها الحاضر، بينم�ا تكون تلك اللحظة جمعت ثالثة

 أزمنة!«)4(.

)1( المصدر نفسه. ص350.
)2( يرجع إلى الرواية. ص355.

)3( عبده خال: الطين. 368.
)4( عبده خال: الطين ص369.
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يق�دم »عبده خال« كثيرًا من القرائن العلمية األخرى في مجال األحياء والكيمياء والفيزياء 
بغية إقناع المتلقي بهذه الرؤية الطريفة، وذلك بألس�نة ش�خوص رواياته التي تغدو أبواقًا تبث 

خطابًا ذا مسحة علمية)1(.
األطروحة  هذه  صحة  على  البرهنة  في  بالعلم  يستعين  ال  مشرف«  »حسين  الدكتور  إن   -  5

األئمة  نراه يحرص على استشارة بعض  بالدين كذلك، ومن هنا  فحسب، وإنما يستعين 
مثل  من  الرؤية،  تلك  تؤكد  شريفة  نبوية  وأحاديث  قرآنية  بآيات  يزودونه  الذين  والفقهاء 
ى األنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى  قوله تعالى: »اللُه َيَتوفَّ
يتفكرون«)2(،  لقوم  آليات  ذلك  في  إن  مسمى  أجٍل  إلى  األخرى  ويرسل  الموت،  عليها 
وقوله تعالى: »أو كالذي مّر على قريٍة وهي خاويٌة على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله 
الله مائة عاٍم ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم.  بعد موتها؟! فأماته 
قال: بل لبثت مائة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك 
آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله 

على كل شيء قدير«)3(، وقول الرسول : »الناس نيام، متى ما ماتوا تنبهوا«)4(.
وأي�ًا م�ا يكن فإن هذه الرؤي�ة إلى الكون، بغض النظر عن كونه�ا صحيحة أو خاطئة، تلغي 
حرية اإلنس�ان إلغاء تامًا وتجعله كائنًا مس�تلبًاَ يؤدي وظيفة ال�دوران على محيط دائرة الحياة، 
ويتص�رف وفق�ًا لش�ريط ذاكرته »الممغنط« ال�ذي يمتد عبر الزمن الس�رمدي، وه�و ما يجعل 
الحياة ضربًا من العبث والوهم، ال تختلف في مضمونها عن حياة »س�يزيف« الذي حكم عليه 
أن يدفع صخرته إلى قمة الجبل طوال عمره دون فائدة ترجى، ولعل بطل رواية »الطين« يومئ 
إلى هذا العبث المقلق صراحة في اعترافاته التي كان يدلي بها للدكتور »حسين مشرف« عندما 

عبر عن حيرته ومعاناته الوجودية الناجمة عن هذه الرؤية:
»ال أعان�ي خرف�ًا وإنما حيرة تبس�ط أطنابها في هذه المخيلة المتس�ارعة لنقض كل ش�يء. 
وهناك عقول تعمد لتركنا معلقين في وساوس�نا، مشنوقين بها، تتدلى أعناقنا من تلك المشانق 

)1( يرجع إلى »مالحق »الرواية. ص293�399.
)2( نقاًل عن وراية »الطين«. ص336. ) سورة الزمر/ آية 42 (.

)3( نقاًل عن وراية »الطين«. ص337. ) سورة البقرة / آية 259 (
)4( نقاًل عن الرواية. ص336.
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من غير أن ننعم بالموت، أو نتخلص من هذه اللحظة الدائمة المعبأة بالفزع. لو آمنا بهذا فنحن 
غير موجودين، عندها فقط سنشعر بسخف كل األشياء التي نتحارب للوصول إليها أو لها«)1(.

فض�اًل ع�ن هذا كله فإن ه�ذه الرؤية الس�كونية إلى الحي�اة توقف عجلة التط�ور واالرتقاء 
وتجعل التاريخ يكرر نفسه دون غاية منطقية معينة تسوغه.

وم�ع ذلك كله فإننا نس�جل للروائي »عبده خال« حرصه عل�ى محاولة تقديم رؤى جديدة 
أصيلة في أعماله، وحرصه على كس�ر واجهة األنماط الفكرية الجاهزة، على الرغم من إفادته 
من معين الفكر الديني الهندي القديم، ومن معين التصوف اإلسالمي، من مثل نظرية »الحلول« 
ونظرية »الفيض«، فضاًل عن إفادته من فلسفة أفالطون وإفادته من بعض الطروحات العلمية، 

وخاصة طروحات »آينشتاين« في نظرية النسبية.
وبذلك يستطيع »عبده خال« أن يمد جسورًا قوية بين الرواية والعلم والفلسفة والعقائد.

* * *
وختام�ًا ف�إن »عبده خال« يأخذ أطروح�ة الزمن مأخذ الجد فيعبر عنها في أس�لوب روائي 
عذب في ش�قها الفيزيقي بروايتيه »مدن تأكل العش�ب« و»األيام ال تخبئ أحدًا«، ويحشد كثيرًا 
م�ن البراهي�ن العقلية والنقلية والعلمي�ة التي تؤنس إلى صحتها في ش�قها الميتافيزيقي بروايته 
»الطين«، وهو ما يمنح هذه األعمال الروائية بعدًا فكريًا فلسفيًا عميقًا يجعلها ترقى إلى مستوى 
أعمال أدبية عربية مماثلة، مثل »أهل الكهف« لتوفيق الحكيم، و»الس�د« لمحمود المس�عدي، 

و»أوالد حارتنا« لنجيب محفوظ، و»شرق الوادي« لتركي الحمد.
* * *

سيزيف بطل أسطوري في التراث اإلغريقي، حكمت عليه اآللهة أن يدفع صخرة إلى قمة الجبل كي تتدحرج إلى   )1(
سفحه ويعود إلى دفعها من جديد، وهكذا دواليك.

الطين. ص298.  
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 أطروحة الفراغ في رواية »نباح«
لـ »عبده خال«

آخ�ر م�ا نش�ر للكات�ب العرب�ي الس�عودي »عبده خ�ال« رواي�ة »نب�اح« التي ص�درت عن 
»منشورات الجمل« ب� »كولونيا« )ألمانيا( سنة 2004 في طبعتها األولى.

وهي رواية تتسم بكثير من الجرأة السياسية واالجتماعية والفكرية، فضاًل عن كونها تكسر 
واجه�ة الخط�اب الروائي المعهود في أعمال »عبده خ�ال«؛ وذلك من حيث كونها تقترب من 
الحياة المعيش�ة الواقعية الفظة أكثر من اقتراب س�ائر رواياته األخرى، وهي تحديدًا: »الموت 

يمر من هنا«، و»األيام ال تخبئ أحدًا«، و»مدن تأكل العشب« و»الطين«.
وم�ا تجدر اإلش�ارة إلي�ه بداية أن الفراغ ف�ي المعجمات القديمة )ك� »لس�ان العرب« البن 
منظ�ور، و »معج�م مقايي�س اللغ�ة« الب�ن فارس( ي�كاد يقت�رن بالدالل�ة المادي�ة؛ إذ يقصد به 

ْغل. »الخالء«)1( أو »الخلو«)2(، وهو خالف الشُّ
أم�ا المعجمات الحديث�ة فإنها تقرن »الفراغ« بالدالالت المعنوية المجازية أكثر مما تقرنها 
بال�دالالت المادي�ة؛ فقد ورد ف�ي »المنجد في اللغة واألعالم« للمعل�وف أن »الفراغ: الخلو: 
»فراغ إناء«، الفراغ فس�حة ال ش�يء فيها: »سّد فراغًا«، الفراغ: متس�ع من الوقت ال انشغال فيه 
»س�اعات الفراغ«، الفراغ النق�ص في حالة، في وضع: »كانوا يحتاجون إلى عربات وأس�لحة 
فمل�ئ ه�ذا الفراغ«.الفراغ: الش�عور بالغياب، بالنق�ص أو الحرمان: »ترك موت�ه فراغًا كبيرًا«. 

الفراغ: المكان الخالي من األجسام«)3(.
والمتأم�ل ف�ي معان�ي هذه المادة ف�ي المعجمات اللغوي�ة يلحظ أنها تنحصر ف�ي المعاني 
الحقيقي�ة، ك��: »فراغ إن�اء« أو »الم�كان الخالي من األجس�ام«، وف�ي المعان�ي المجازية، ك� 

»الشعور بالغياب أو النقص أو الحرمان«.
أم�ا المعاني الفلس�فية له�ذه المادة فإنه�ا غائبة تمامًا في المعجمات الفلس�فية التي يش�فع 

)1( يرجع إلى »لسان العرب« البن منظور. دار صادر. المجلد الثامن. بيروت. ص444.
 .1981 القاهرة  الثالثة.  الطبعة  الخانجي.  مكتبة  الرابع.  الجزء  فارس.  البن  اللغة«  مقاييس  »معجم  إلى  يرجع   )2(

ص493.
)3( المنجد في اللغة واألعالم. دار المشرق. ط37. بيروت 1986. ص952.
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لمصنفيها إهمالهم لها وعدم االهتمام بمرادفاتها، من مثل »العدم«)1( أو»الالوجود«)2(.
ولعلنا نستطيع أن نجمل معاني هذا المصطلح فيما يأتي:

:) Non Being / Neant ( العدم *
أ. العدم ضد الوجود، وهو مطلق أو إضافي كما يذكر ابن سينا)3(؛ فالعدم المطلق هو الذي ال 
يضاف إلى شيء، والعدم اإلضافي مقيد يضاف إلى شيء بعينه، كأن يقال: عدم األمن، أو 

عدم التأثر. ويمكن أن يكون سابقًا أو الحقًا.
ب . يذهب »برغسون« إلى أن معنى العدم المطلق معنى متهافت ينطوي على مفارقة؛ فطالما 
أن حذف الشيء يوجب استبدال غيره به، وطالما أنه ال يمكن تصور غياب الشيء إال إذا 
ليست سوى فكرة  فإن فكرة حذف كل شيء  آخر في مكانه،  أمكن تصور حضور شيء 

متناقضة »كفكرة الدائرة المربعة«)4(.
ج . ويعد العدم عند »هيغل« مساويًا لمعنى الوجود)5(.

د . يطلق »كانط« هذا المصطلح على كل تصّور أجوف ليس له موضوع حقيقي، ويطلقه أحيانًا 
على غياب إحدى الكيفيات المحددة، كالبرودة والظل، كما يطلقه على صورة الحدس 

التي ليس لها جوهر يسمح بتمثل هذه الصورة، كما يطلقه على كل تصور متناقض)6(.
ه� . أما »سارتر« فإنه يؤكد أن »لمفهوم العدم صفة مصطنعة؛ ألنه ال معنى له إال من جهة ما 
هو نفي شيء، أو فقدان شيء، ومعنى ذلك أنه ال وجود للعدم بذاته، إنما الوجود للكائن 

)1(  يرجع إلى »المعجم الفلسفي« للدكتور مراد وهبة. دار الثقافة الجديدة. ط3. القاهرة 1985. ص266.
)د.ت(.  بيروت  اللبناني.  الكتاب  دار  الثاني.  الجزء  صليبا.  جميل  للدكتور  الفلسفي«  »المعجم  إلى  يرجع    )2(

ص279.
القاهرة  المعارف. ط2.  دار  العراقي.  للدكتور محمد عاطف  ابن سينا«  عند  الطبيعة  »فلسفة  كتاب  إلى  يرجع    )3(

1983. ص143.
)4(  يرجع إلى كتاب »تاريخ الفلسفة المعاصرة« التطور الخالق لبرغسون. للدكتور بديع الكسم. منشورات جامعة 

دمشق. مطبعة خالد بن الوليد. دمشق 1990. ص94-92.
)5(  يرجع إلى »المكتبة الهيجلية/ الدراسات« للدكتور إمام عبدالفتاح إمام. المجلد األول. مكتبة مدبولي. القاهرة 

1996. ص193-192.
)6(  يرجع إلى كتاب »نقد العقل المجرد« لكانط. ترجمة أحمد الشيباني. دار اليقظة العربية. بيروت. ص77-69.
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الذي يتصور عدم األشياء، فكأن العدم ال يجيء إلى العالم إال بطريق اإلنسان«)1(.
هذا عن مفهوم »العدم« أو »الالوجود«، أما مفهوم »العدمية« المشتقة من العدم فإنه ينحصر 

في ثالثة معاٍن:
على  شيء  أي  وجود  إنكار  وتعني   )Nihilisme Philosophique( الفلسفية  العدمية   . أ 

اإلطالق، أو إنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة)2(.
ب. العدمية األخالقية )Nihilisme Moral(، وتعني إنكار القيم األخالقية وإبطال مراتبها)3(.

.)4()Anarchisme( وهي مرادفة للفوضوية ،)Nihilisme Politique( ج . العدمية السياسية
* * *

وأيًا ما يكن األمر فإن »عبده خال« في روايته »نباح« ال يقدم أطروحة الفراغ أو العدم بسائر 
أبعادها ومفهوماتها التي أومأنا إليها، لكنه يقدمها بمفهومها السياسي واالجتماعي والوجودي 

تحديدًا، ويسمها بميسمه الخاص، وهو ما سنفصل القول فيه في متن هذا البحث.
وقبل ذلك يجدر بنا أن نلخص أحداث الرواية بإيجاز شديد:

ت�دور أح�داث ه�ذه الرواي�ة في أعقاب ح�رب الخلي�ج الثاني�ة وترصد آثار تل�ك الحرب 
المدمرة على وجدان العامة من الناس وعلى الحياة االجتماعية والسياس�ية، ولكنها تتخذ من 
تلك الحرب خلفية لحدث رئيس مؤداه أن بطل الرواية الذي يسرد األحداث صحافي سعودي 
ينح�در من أص�ول يمنية ضامرة، يكلف بتغطية أعمال »مؤتمر الديموقراطيات الناش�ئة« الذي 
يعقدفي اليمن، فيقبل القيام بهذه المهمة التي سوف تتيح له مواصلة البحث عن حبيبته »وفاء« 
اليمنية المهاجرة التي تعلق بها منذ الصبا، واضطر أن يتزوج وينجب من غيرها بعد عودتها إلى 
موطنها، لكنه ظل يذكرها باستمرار ويستقصي أخبارها كلما سنحت الفرصة، على الرغم مما 
يثي�ره ذلك م�ن زوابع تعصف بحياته الزوجية في نهاية المط�اف، فينفصل عن زوجته ويتخلى 

عن أبنائه.
وبعد نهاية أعمال المؤتمر المذكور يتفرغ بطل الرواية للبحث عن »وفاء« مسترشدًا بأرقام 

)1( يرجع إلى »المعجم الفلسفي« للدكتور جميل صليبا. الجزء الثاني. ص65.
)2( المرجع نفسه. ص66.

)3( الصفحة نفسها.
)4( المرجع نفسه. ص66 – 67.
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هوات�ف بعض األش�خاص الذين يعرفون والدها »موس�ى الفيل« ال�ذي كان الجئًا في إحدى 
ق�رى منطق�ة »جازان«، وف�ي مقدمة هؤالء غريم�ه القديم »غالم الجحش« الذي كان حارس�ه 

الليلي في أثناء لقاءاته مع »وفاء«.
وبعد ألي يستطيع بطل الرواية أن يقابل »غالمًا« الذي أصبح يعمل في ملهى ليلي في فندق 
»وضاح« الس�يِّىء الس�معة في مدينة »ع�دن«، ويعرض عليه مبلغ�ًا ماليًا كبي�رًا حتى يدله على 
مكان »وفاء«، فيصعق عندما يكتش�ف أنها باعت شرفها وغدت مومسًا في ذلك الملهى نفسه، 

وقد تنكرت تحت اسم »شمس«.
وف�ي موق�ف درامي مفعم باألس�ى يتعرف البطل على »وفاء« في س�وق الرذيلة، فتتوس�ل 
إليه أن يصفح عنها وينس�اها، ويتبّنى صبيها الوحيد الذي ال يعرف له أب، فيفعل على مضض 

ويعود من حيث أتى.
ذلك هو ملخص أحداث رواية »نباح« لعبده خال، فما مالمح أطروحة الفراغ فيها؟

قبل اإلجابة عن هذا الس�ؤال األهم في هذا البحث يجدر بنا أن نلفت النظر إلى أن مالمح 
أطروح�ة الف�راغ تتراءى من خ�الل الخطاب الروائي أساس�ًا، ولكنها تتراءى أحيانًا بأس�لوب 
تقري�ري مباش�ر؛ وذلك يعن�ي أن »عبده خ�ال« أراد أن ي�زاوج بي�ن التلميح الفن�ي والتصريح 

الفكري كما سنرى.

1 - الفراغ السياسي:

يتراءى مفهوم هذا الفراغ في رواية »نباح« من خالل أس�لوب تصوير أثر حرب الخليج في 
الحي�اة العامة في المملكة الس�عودية؛ فقد انقس�م الرأي العام بين م�ادح وقادح لألطراف التي 
أش�علت تلك الحرب، فهناك من يصب جام غضبه على »صدام حسين« الذي هتك األعراض 
ف�ي الكويت، ونهب وس�لب وخّرب وأزه�ق األرواح وبث الرعب في قل�وب الناس اآلمنين 
بصواريخ�ه)1(، وهن�اك م�ن يغّض الطرف ع�ن »صدام حس�ين«، ويدين »سماس�رة الحروب« 
الذي�ن كانوا يس�تثمرون دماء الن�اس، فيعقدون الصفق�ات متذرعين بحمايته�م)2(، وهناك من 

)1( عبده خال: نباح. منشورات الجمل. الطبعة األولى. كولونيا )ألمانيا( 2004. ص27.
)2( المصدر نفسه. ص27.
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حسب تلك الحرب »فتنة أمريكا وبعض أعوانها من العرب«)1(، وهناك من يحمل على أمريكا 
والصهاينة الذين يريدون أن »يأكلوا لحوم« الناس و »يس�حقوا عظامهم«)2( ويس�تغلوا خيرات 
المنطق�ة »إلى أبد اآلبدين«)3(، وهناك من يرحب باألمريكيين، و »يتمنى لو أن بوش يضع علم 

أمريكا على العالم العربي«)4(!
ولكن تلك الحرب تظل حربًا عبثية من قبيل »النباح« الذي ال طائل من ورائه، ولذلك فإنها 

تعد وجهًا من أوجه »الفراغ« الذي تعبر عنه هذه الرواية.
كما يتراءى مفهوم الفراغ السياس�ي في هذه الرواي�ة من خالل الحوار الذي يدور بين بطل 
الرواية وبين زمالئه من الصحافيين العرب الذين كانوا يغطون أحداث مؤتمر الديموقراطيات 
في اليمن؛ ألنَّ أغلب أولئك الصحافيين كانوا يتناقرون ويريدون أن يسوغوا سياسات بلدانهم 

ويدافعوا عنها في تعصب مقيت.
يس�جل الكاتب حوار أولئك الصحافيين المتشنج بوصفه »جعجعة بال طحين«، أو بوصفه 

»نباحًا« يعكس فراغًا مهواًل في الرؤية السياسية)5(.
ومما يعبر بقوة عن الفراغ السياس�ي في هذه الرواية وصف »عبده خال« لمالبس�ات انعقاد 
»مؤتمر الديموقراطيات الناش�ئة« وأعماله والنتائج المتمخضة عنه، ذلك المؤتمر الذي يكتب 

عنه بطل الرواية بأسلوب ساخر يفضح فراغه، منذ افتتاحه حتى اختتامه.
يعب�ر بطل الرواية عن التناقض بين ش�كل المؤتمر ومضمونه، فيصف أرتال العس�اكر التي 

كانت تحف بالطريق المفضي إلى المؤتمر:
»عبرنا عدة بوابات مخترقين أرتااًل من العس�كر، ومع كل معبر تقف على جنبات الش�ارع 
وا في خطي�ن متوازيين حاملين رشاش�ات وبنادق مختلفة  مجموع�ات كثيفة من العس�كر ُرصُّ
األحج�ام واألن�واع، وعن�د كل بوابة – من بوابات القصر – يقلل الس�ائق من س�رعته ويكتفي 
 ح�راس تل�ك البواب�ات بالنظ�ر إل�ى اليافت�ة المعلقة ف�ي مقدم�ة الس�يارة )ضي�وف المؤتمر(

)1( المصدر نفسه. ص34.

)2( المصدر نفسه. ص73.
)3( الرواية. ص231.

)4( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)5( يرجع إلى الرواية. ص170 وما بعدها من صفحات.
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فنعبر بيسر.
كان ع�دد الجن�ود المنتش�رين في الش�وارع وداخل القصر الرئاس�ي أع�دادًا مهولة، وربما 
ل�و أحصيت عددهم من�ذ أن غادرنا الفندق إلى اآلن لعجزت عن إتمام ه�ذه المهمة لكثافتهم 

وتداخلهم«)1(.
فما من ريب في أن مثل هذا الوصف ينضح بالدالالت والمرامي التي تفضح »فراغ« ذلك 
المؤتمر منذ البداية، وهو »الفراغ« الذي يترس�خ في ذهن المتلقي في ختام المؤتمر من خالل 
م�ا يصفه بطل الرواية من طوفان الكالم الذي صدر عن رؤس�اء دول العالم الثالث المش�اركة 
من تش�دٍق ب� »العدل، المس�اواة، حرية التفكير، التس�امح، الحوار، التنمية، اإلصالح، المرأة 

ودورها السياسي«)2(، وما إلى ذلك من الشعارات المناقضة للواقع المزري.

2 - الفراغ االجتماعي:

يت�راءى مفهوم هذا الفراغ من خالل تصوير بعض الش�رائح االجتماعية التي لم تكن تبالي 
بكارث�ة حرب الخليج ومعان�اة الناس س�يكولوجيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بق�در ما كانت تبالي 
باس�تغالل ه�ذه الظ�روف االس�تثنائية لإلث�راء، ولعل أفض�ل نم�وذج يمثل هذه الش�ريحة هو 
»توفيق عبدالله« التاجر الذي اغتبط بهذه الحرب، وأراد أن يفيد منها، فأخذ يستورد الخوذات 

والكمامات الواقية من الغازات السامة التي يمكن أن يستخدمها صدام حسين في حربه.
ويش�ّبه المؤل�ف هؤالء التجار أو »سماس�رة الحرب« ب� »الخفافيش الت�ي تنهض في الليل 
وتمت�ص الدماء الطرية«)3(؛ فهم يعقدون الصفقات واالتفاقات بدعوى »الخوف« على أرواح 

الناس، ولكنهم في الحقيقة »يستثمرون« دماء أولئك الناس »كما يشتهون«)4(.
ويت�راءى مفهوم الف�راغ االجتماعي في ه�ذه الرواية كذلك في تده�ور العالقات العائلية؛ 
فبطل الرواية يخفق في الحفاظ على زوجته، كما تخفق زوجته إخفاقًا ذريعًا في الحفاظ عليه، 
وتعج�ز عن فهم طبيعة عمله التي تفرض عليه أن يس�افر باس�تمرار، وهو م�ا أدى إلى انفصاله 

عنها وحرمان أبنائه من رعايته األبوية، وإحساسه بالتشرد والضياع والفراغ االجتماعي.
)1( الرواية. ص175.
)2( الرواية. ص216.

)3( الرواية. ص27.
)4( المرجع نفسه. الصفحة نفسها.
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وإذا كان هذا النمط من الفراغ االجتماعي فرديًا في الرواية ال يشكل ظاهرة اجتماعية عامة، 
فإن انهيار القيم االجتماعية واألخالقية العامة يبدو لنا بجالء من خالل »تيمة« فندق »وضاح« 
في مدينة »عدن« اليمنية، ف� »عبده خال« يرسم لنا لوحة قاتمة النحطاط القيم واستشراء الفساد 
وانغماس الناس في الرذيلة بأس�لوب مكش�وف ل�م نعهده في أعماله الروائية التي نش�رها من 

قبل.
ومما يس�هم في عمق اإلحس�اس بالفراغ االجتماعي في هذه اللوحة اإلباحية )نعني فندق 
وض�اح طبع�ًا( أن عناصره�ا األكثر ب�روزًا التي كان يفت�رض أن تكون قدوة أو رم�وزًا للعدالة 
والنقاء تتعفر بحمأة الرذيلة، وفي مقدمة هذه العناصر عنصر الس�لطة الذي يمثله رجال األمن 
المتمنطقين ببنادقهم ممن كانوا يتهافتون على الرذيلة في ذلك الفندق)1(، إضافة إلى »أصحاب 
النفوذ« الذين كانوا يترددون على ذلك الفندق أيضًا)2(، وكذلك عنصر المرأة التي كان يهيم بها 
بطل الرواية ويضفي عليها مس�وحًا س�حرية مالئكية، ويبحث عنها عدة س�نوات كي يفاجأ بها 

في فندق »وضاح« في نهاية المطاف.
ينح�در بطل الرواية إلى ه�وة أخرى من الفراغ عندما يرتب »غالم الجحش« لقاء بينه وبين 
حبيبت�ه »وف�اء«، فيخلو بها ف�ي غرفة خاص�ة، ويراها »جثة مم�ددة مجم�دة«)3( فيكفنها بغطاء 
الس�رير األبيض ويدفع بها إلى القبر فيهيل »عليها عواصف من الغضب المكبوت«)4( والحزن 

الذي كان يغتال جوانحه، مخلفًا في أعماقه برزخًا حذف عميقًا من الفراغ.
وم�رة أخ�رى نلف�ت النظر إلى أن هذا الفراغ يمك�ن أن يعد فراغًا فردي�ًا ال فراغًا اجتماعيًا، 
ولكنن�ا ال نس�تطيع أن نتجاهل الج�ذور االجتماعية له�ذا الفراغ؛ ألّن »وف�اء« تنتمي إلى طبقة 
اجتماعي�ة كانت تعاني من الفقر والحرمان، وتفتقر إلى االس�تقرار في منطقة جغرافية خليجية 

قلقة، وهي منطقة »جازان« التي تقع عند الحدود السعودية اليمنية.
ومم�ا يس�هم ف�ي التعبي�ر الصري�ح ع�ن الف�راغ االجتماع�ي ف�ي ه�ذه الرواي�ة محاول�ة 
 تش�خيص مظاه�ر الت�ردي الذي أص�اب ش�ريحة الموظفين الذين يش�كلون هم�زة وصل بين

)1( يرجع إلى الرواية. ص289.

)2( يرجع إلى الرواية. ص313.
)3( الرواية. ص315.
)4( الرواية. ص316.
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المجتمع والسلطة.
يصف لنا »عبده خال« تلك المظاهر بلسان بطل الرواية على النحو اآلتي:

»هل تقبل أن نغوص للقاع، نتلمس جذور المش�كلة، وأن نكتب عن الفس�اد اإلداري، عن 
تأخ�ر آلي�ات اإلدارة، عن البيروقراطية، عن غياب قانون )من أين لك هذا(، عن غياب الرقابة، 
عن تدني األجور، عن تكلفة الحياة، عن غياب جوهر النظام، عن المحسوبية، عن سرقة المال 
العام، عن الرش�وة، عن إهمال نفسية الموظف، عن مركزية القرار، عن سرقة أفكار الموظفين 

الصغار؟«)1(.
يجسد لنا هذا النص اإلحساس بالفراغ والفوضى االجتماعية.

والجدير بالتس�جيل أن الف�راغ األخالقي هنا يرتبط ارتباطًا وثيق�ًا بالفراغ االجتماعي؛ ألن 
القيم األخالقية تأتي في مقدمة القيم التي تحافظ على تماس�ك المجتمع وتضمن اس�تمراره، 

وانهيار تلك القيم يؤدي حتمًا إلى انهيار المجتمع وسقوطه في هوة الفراغ.

3 - الفراغ الوجودي:

يت�راءى مفه�وم هذا الفراغ في ه�ذا العمل الروائي في إحس�اس البطل بالخ�واء الذي كان 
يحاصره في حياته الخاصة والعامة، وهو نفس�ه يعبر عن ذلك اإلحس�اس ويحاول أن يخترقه 

دون جدوى، وكأنه قدر محتوم أو عبث وجودي يستحيل تسلق جدرانه الملساء العالية:
»البد من وسيلة الختراق الفراغ الذي أعيشه، البد من نفق يوصلني إلى فراغ يقبل بتشكيل 
هذه اللوعة كمش�هد تجريدي في لوحة ال يعتد بهندس�تها، أو كفقرة إذاعية عليها أن تنتش�ر في 
الفضاء في تمدد ال نهائي«)2(، على حد تعبير بطل الرواية الذي يحاول أن يتخطى ذلك الفراغ 
بالح�ب، فيأخ�ذ في مطاردة طي�ف »وفاء« في أرجاء اليمن لعدة س�نوات، وعندم�ا يعثر عليها 

يصاب بخيبة عميقة ويئدها إلى األبد كي يواجه مصيره بين جدران الفراغ.
لقد كانت »وفاء« بالنس�بة إلى بطل الرواية خش�بة النجاة التي ظل يحاول أن يمسك بها كي 
تنق�ذه من ذلك الفراغ العبثي، موهمًا نفس�ه باندياح مالمحها في س�ائر النس�اء، وهو ما اتخذه 

ذريعة للبحث عنها في كل أنثى:

)1( الرواية. ص249.

)2( الرواية. ص255.
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»بحثي عنها في كل النساء جعلني رثَّ العواطف، أسكب لوعتي على وجه كل أنثى«)1(.
وم�ا من ريب في أن هذا الضرب من الس�عي يماثل الس�عي نحو الف�راغ، بل يعد وجهًا من 
أوج�ه الف�راغ؛ ألن »وف�اء« المنقذة في ه�ذه الحال تتالش�ى وتفقد مالمح وجوده�ا الكثيف، 
وكأنه�ا قطرة الماء التي تتبخر في الهواء، وهو ما يوحي مس�بقًا باس�تحالة الخروج من س�جن 

الفراغ:
»ف�ي كل الرح�الت التي جلتها في مدن العالم كنت أبحث ع�ن وفاء، أبحث عن جزء منها 
في امرأة أخرى، وكل النس�اء الالتي صحبتهن كانت كل منهن تحمل ش�يئًا منها، كنت محتاجًا 

ألن أجمع نساء األرض ألجدها فيهن!!«)2(.
ذلك ما يدلي به بطل الرواية مسّوغًا انفالته، وهو ما يشكل نقلة أخرى إلى مستوى آخر من 

مستويات الفراغ)3(.
ويذك�ر هنا أن الفراغ الوجودي الذي كان إفرازًا من إفرازات الفضاء الواقعي الذي عايش�ه 
بط�ل الرواي�ة، بقدر ما كان إفرازًا من إفرازات تجربته الحياتي�ة، يتحول من فراغ ذاتي وجودي 
إلى فراغ موضوعي فلس�في، أو يتحول من تجربة فردية خاصة كابدها بطل الرواية إلى تجربة 
جماعي�ة عام�ة يكابدها اإلنس�ان من حيث كونه إنس�انًا، تتراءى في تلك التأم�الت التي كانت 
تصدر عن بطل الرواية في ش�كل حوار داخلي أو تداعي أفكار أو تعليق على موقف أو حدث 

ما.
ويكف�ي في هذه العجالة أن نتمثل ببعض تلك التأمالت التي نقتطفها من س�ياقات مختلفة 

من الرواية:
اللعبة،  إلى فراغ هي  »للفراغ أشكال، أحجام، ومساحات، وروابط. واالنتقال من فراغ   -  1

لعبة خفية، والنوم )الموت( شكل لم نستبنه بعد. النوم أداة حادة تفتح مغاليق الزمن وتعبر 
بك خارج الزمان والمكان، تقلك إلى فراغ آخر.. هناك زمن خاص وحكايات متداخلة 
ما  وتقول  يرى،  ال  ما  ترى  الزمن،  نقاط  كل  في  توجد  النوم  في  معقولة..  ال  وحوادث 
إلى  يصل  قلبك  ووجيب  وتنهض  تفزع  أن  يمكنك  ممتعًا،  يغدو  عذابك  حتى  يقال،  ال 

)1( الرواية. ص157.

)2( الرواية. ص298.
)3( يرجع إلى الرواية. ص301.
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الحلقوم، وعندما تكتشف أنك كنت صيدًا لكابوس وخيم تعود لتستلذ بذلك العذاب!!
الن�وم برهان س�اطع على أننا ننتقل م�ن الفراغ إلى الفراغ، هذه الفراغات المتعددة تش�كل 

حواسنا، تصنع منا قوالب متغيرة، تتقولب في فراغها المستحدث«)1(.
2 - »الدم، هذا الرعب الذي يؤجل االنتقال إلى الفراغات، أول دم سفك نقل البشرية من فراغ 
الحياة إلى فراغ الموت، فراغ تكون فيه النفس متهيبة من االنتقال، متهيبة من إضافة كتلتها 

إلى باطن األرض«)2(.
3 - »كل شيء يأتي من الفراغ ويذهب إلى الفراغ، الفراغ مثل الماء، دائمًا يجد شقًا ينفذ منه، 
ليس هناك نهاية ألي شيء، كلنا خالدون، كلنا ميتون، خالدون في فراغ، وميتون في فراغ 

آخر«)3(.
4 - »هبت القنوات الفضائية. ريح عاصف جندل كثيرًا من آراء الكبير، خلخل ذلك المجتمع 

في  تتطوح  فيه قشة  نفسه  يجد  تغير  مقابل  يتنازل عن شيء من سطوته  المتصلب، جعله 
الفراغ.. فأخذ الكبير يبحث عن فراغ آخر تبقى له فيه قيمة.. االنتقال من الفراغ إلى الفراغ، 

وتشكيل فراغ آخر له مواصفاته التي تقبل بها وإال رفض أحجامنا الجديدة«)4(.
والالف�ت للنظ�ر أن ه�ذه التأمالت ف�ي جملته�ا يطغى عليه�ا الن�زوع الميتافيزيق�ي؛ ففي 
التأم�ل األول يع�د الموت انتقااًل من فراغ الحياة إلى ف�راغ آخر خارج حدود الزمان والمكان، 
واإلنس�ان وفق�ًا لهذا التص�ّور محكوم بالفراغات التي تش�كله حتم�ًا، وفي التأم�ل الثاني تعد 
أول جريم�ة ارتكب�ت على األرض، وه�ي جريمة قتل األخ ألخيه )قابي�ل وهابيل( أول انزياح 
م�ن فراغ إل�ى فراغ، وفي التأمل الثالث ال�ذي ينأى عن الميتافيزيقا تحلي�ل لطبيعة العالقة بين 
المجتم�ع والس�لطة والخطاب اإلعالمي في عص�ر العولمة، وفي التأمل الراب�ع تأكيد لحتمية 

الفراغ الالنهائي في الحياة والموت.
* * *

تل�ك أه�م مالمح أطروحة الفراغ في هذه الرواية، فما مالمح األداء الفني فيها؟ أو ما مدى 

)1( الرواية. ص164.

)2( الرواية. ص255.
)3( الرواية. ص90.

)4( الرواية. ص208.
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تعبير شكل هذه األطروحة عن مضمونها؟
يب�دو الخط�اب الروائي في هذا العمل أكثر مباش�رة واقترابًا من الواقع المعيش قياس�ًا إلى 
األعمال الروائية التي س�بق لعبده خال أن نش�رها، وهو ما يتراءى في المناقرات السياسية التي 
دارت بي�ن الصحافيي�ن الع�رب الذين يغط�ون أعمال مؤتم�ر »الديمقراطيات الناش�ئة«، تلك 
المناقرات التي كانت تتس�م بالتشنج والواقعية والتمثل بوقائع تاريخية معاصرة، والجرأة على 

تناول سير رؤساء دول عربية صراحة.
ولكن الصور الفنية الجميلة واس�تخدام أس�اليب الس�رد الروائي المعاصر خفف من حدة 
مباشرة الخطاب الروائي وجعله خطابًا عذبًا مستساغًا.فقد استطاع »عبده خال« بالصور الفنية 
أن يحجب بعض الش�وائب اللغوية والنحوية التي تتخلل نصه، كما اس�تطاع أن يرقى بنس�يجه 
اللغ�وي إلى مس�توى الخطاب الروائي الجمالي.ويمكن أن نس�تأنس هن�ا ببعض تلك الصور 

الفنية التي تميز الخطاب الروائي بهذا النص:
»بلدكم حظيرة كبيرة تربي العجول لتذبحها بهذا الملل«)1(.

»تلك التهديدات التي انبثت من كرش صدام، وانتشرت كديدان صغيرة تنغل في ترقبنا لما 
يمكن أن تحدث فينا من دمار«)2(.

»وأن تذبل داخل صحراء روحي الواسعة«)3(.
»لنصب بيارق البهجة لتغطي على تلك الكآبة«)4(.

»عش�ر س�نوات مضت س�ريعة مباغت�ة التهمتنا وأبقتنا خ�ارج الوقت. كل ش�يء تبدل فينا، 
وحلق�ت في أرواحنا هزيمة مبطنة، نمت أش�جار الالمباالة، ووفق الف�راغ المثبت في معارفنا 

غدونا أكوابًا ال يعنيها أي سائل تحمل، وأي شكل تتبلور فيه، وأي فم يدنيها من شفتيه«)5(.
»وفي كل مرة يفعل أبي ذلك يفور عثمان الوردّي كِقْدٍر لم يحكم إغالقه«)6(.

)1( الرواية. ص8.
)2( الرواية. ص20.
)3( الرواية. ص22.
)4( الرواية. ص23.
)5( الرواية. ص26.
)6( الرواية. ص73.
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»وقف في آخر الشارع متربصًا بي كبومة لم تحفل عيناها الواسعتان إال بمشهد واحد«)1(.
»ويصلني صراخ زوجتي كآلة ثاقبة تنخر جمجمتي«)2(.

»نعلم أن آلة حادة اجتثت شجرة قديمة علينا أن نبكي ارتطامها العنيف في داخلنا«)3(.
»صنعاء هذه التفاحة التي تتدلى في أعماقي وتخفق في كل حين«)4(.

»جلس على مقعده في بهو الفندق كتمس�اح هرم يتش�مس من ماء آسن بلل حراشفه وترك 
له جلدًا رطبا«)5(.

»الليل يسير كدابة مثخنة الجروح، وصنعاء من خلف نوافذ فندق تاج سبأ تلتحف بالصمت 
وتتصنع نومًا ثقياًل أقلقه مقيل حافل بالقات واألغاني الصنعانية«)6(.

»كان كثعبان يتحصن بجحره جيدًا، فكلما حاولت إخراجه توارى عميقًا«)7(.
إنه�ا عين�ات من الص�ور الفنية المبثوثة في س�ياق الخط�اب الروائي في ه�ذا النص، وكما 
ن�رى فإن الكات�ب يصدر في بناء هذه الصور ع�ن موهبة ال يتمتع بها إال الش�عراء؛ فهو يمتلك 
قدرة كبيرة على تجس�يد المعاني تجس�يدًا ماديًا محسوسًا؛ ف� »الملل« يغدو مدية حادة ذابحة، 
و »التهدي�دات« تغ�دو كالديدان الصغيرة الناغل�ة، و »الروح« تغدو صحراء واس�عة، وصراخ 

الزوجة يغدو آلة ثاقبة، وهكذا دواليك.
وق�د وظ�ف بعض هذه الصور توظيف�ًا فكريًا معبرًا ع�ن أطروحة الف�راغ، كصحراء الروح 
الت�ي توح�ي بفضاء أجرد قاحل يخلو من األش�جار والجبال والكائنات الحي�ة، والفراغ الذي 
يشبه الكوب الخاوي الذي ال يبالي بأي سائل يسكب فيه وأي شفة ترشف منه، وهو ما يوحي 

بالفراغ الفكري واألخالقي والسلبية المطلقة الناجمة عن فقدان الهوية.
وق�د اس�تطاع »عبده خ�ال« في ه�ذه الرواي�ة أن يوظف أس�اليب الس�رد المعاص�ر، كتيار 

)1( الرواية. ص92.
)2( الرواية. ص100.
)3( الرواية. ص119.
)4( الرواية. ص138.
)5( الرواية. ص147.
)6( الرواية. ص270.
)7( الرواية. ص282.
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الوعي)1(، واالرتداد)2(، واألحالم)3(، واألس�اطير)4(، والتناص)5(، توظيفًا موفقًا، كما اس�تطاع 
أن يوظ�ف عن�وان الرواية لإليحاء بطروحاته�ا الفكرية توظيفًا بارعًا؛ ف� »النب�اح« هنا يعبر عن 
الفراغ الذي ال طائل من ورائه، وال فائدة ترتجى منه؛ فهو مثل الهذر أو الهذاء أو الكالم الذي 

يخلو من أي داللة أو قيمة.
* * *

وال�ذي نخلص إليه أن أطروحة الف�راغ في رواية »نباح« لعبده خال تتراءى في عبثية حرب 
الخلي�ج، وعبثي�ة الرؤى السياس�ية المتصلة بمصائر الش�عوب، وتتراءى اجتماعي�ًا في تدهور 

القيم العامة، وتتراءى وجوديًا في حتمية الخواء في حياة اإلنسان وفي موته على حد سواء.
وإذا كان »عبده خال« قد اس�تقى نس�غ أطروح�ة الفراغ السياس�ي واالجتماعي من تجاربه 
الذاتية ومن معايشته للتاريخ العربي المعاصر، فمن المحتمل أن يكون قد استقى نسخ أطروحة 

الفراغ الوجودي من ثقافته وقراءاته في الفكر الوجودي، وخاصة فكر كامو وفكر سارتر.
وقد اس�تطاع »عب�ده خال« في هذه الرواية أن يطّوع الخط�اب الروائي للتعبير عن أطروحة 

الفراغ التي تمثل الخيط الفكري الذي يسلك سائر عناصر ذلك الخطاب.
* * *

)1( يرجع إلى الرواية. ص127، 161، 224، 292، 294، 300، 301.
)2( يرجع إلى الرواية. ص130، 160، 190، 191، 246.

)3( يرجع إلى الرواية. ص89، 165، 166.
)4( يرجع إلى الرواية. ص180.

)5( يرجع إلى الرواية. ص93، 240، 262، 263.
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 قراءة في »دنسكو«غازي القصيبي
)مسرحية في ثوب رواية(

الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي من الشعراء الخليجيين الذين تجاوزوا الدائرة المحلية 
وتألقوا في سماء الشعر العربي، وهو لم يرض بإنجازاته الشعرية، وإنما أخذ في اآلونة األخيرة 
يقتح�م آفاق�ا أدبية أخرى، كأفق الرواي�ة، وأفق النصوص النثرية، فقد كت�ب عددًا من األعمال 
الروائي�ة والنص�وص النثري�ة، من مثل »ش�قة الحرية«، و»رواي�ة 7«، و»من هم الش�عراء الذين 
يتبعهم الغاوون«، و»هما«، و»العودة س�ائحًا إلى كاليفورني�ا«، و»العصفورية«، وكثير من هذه 
األعمال تثير إش�كالية طبيع�ة الجنس األدبي الذي ينتمي إليه، وخاص�ة في »العصفورية« التي 
تع�د نصًا أدبيًا يعتمد على البوح التلقائي الحر الذي يخترق حدود األجناس األدبية المعروفة، 
وكذلك األمر بالنسبة إلى »رواية 7« التي ال يمكن أن تعد رواية في أي حال من األحوال، ألنها 

مجموعة من القصص المستقلة التي ال يربط بينها أي رابط.
واقتحام هذه اآلفاق الجديدة يمكن أن يثير أسئلة كثيرة، منها – على سبيل المثال -: لماذا 
هذا التحّول من الش�عر إلى الرواية أو الكتابة النثرية؟ هل يعني ذلك أن مياه الش�عر قد نضبت 
في أعماق القصيبي وهو يطرق أبواب الكهولة؟ أم أن الشعر بوصفه جنسًا أدبيًا لم يعد يستطيع 
أن يعبر عن رؤاه التي اتس�عت باتس�اع هواجس�ه العربي�ة والعالمية التي بات�ت أكبر من قوالب 
الش�عر؟ وهل يعد هذا التحول دلياًل آخر على »تنازل الش�عر عن عرش�ه لمصلح�ة الرواية«)1( 
أو النثر بش�كل عام؟ وبتعبير آخر: هل يرهص هذا التحول بأن الرواية أضحت »ديوان العرب 

الجديد«)2(؟
وليس من نوايا هذه الدراسة أن تجيب عن مثل هذه األسئلة، ألن ذلك يخرجها عن سمتها 
المحدود، ومع ذلك فإنه يجدر بنا أن نومئ إلى أن غازي القصيبي في روايته »دنس�كو«يجيب 
عن بعض هذه األسئلة عن قصد أو عن غير قصد، وذلك من خالل شخصية »مرشح عربستان« 
الذي يواجه العالم المعاصر »المدنس« بس�الح غير الس�الح الذي ينبغي أن يواجه به، فيمتشق 

 16 األحد   .142 عدد  »الصدى«.  مجلة  الرواية؟!«.  لمصلحة  عرشه  عن  الشعر  تنازل  »هل  البرغوثي:  سعيد   )1(
ديسمبر. دبي 2001 ص 146 - 147

)2( جريدة »أخبار العرب«. األحد 22 شوال 1422ه� الموافق 6 يناير 2002 ص 29
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س�يف الشعر بداًل من سيف النفوذ المادي والسياسي للوصول إلى إدارة »دنسكو«، وذلك في 
أسلوب ساخر مرير يعبر عن موقف القصيبي ذاته.
* * *

ف�ي »دنس�كو« يبدأ القصيب�ي بالتعريف بعنوان روايت�ه فيذكر – على س�بيل التمهيد – بأنها 
 Department of :قصة خيالية تدور حوادثها »في منظمة دولية خيالية تسمى باللغة اإلنجليزية

Archeology, Nature, Sociology, Knowledge, and Organization

Dansko :وتعرف باسمها المختصر
وتسمى باللغة العربية: إدارة اآلثار والطبيعة واالجتماع والمعرفة والتنظيم.

وتعرف باسمها المختصر: دنسكو«)1(.
والحقيق�ة أن أحداث هذه الرواية ليس�ت خيالية تمامًا، بل تع�د معاداًل موضوعيًا ألحداث 
حقيقية أراد القصيبي أن يصفها بآليات الرمز الذي يسهل فهم دالالته، كما أن منظمة »دنسكو« 
ليس�ت خيالية وإنما هي منظمة حقيقي�ة موجودة على خريطة المنظم�ات الدولية، والمقصود 
بها هو »اليونس�كو Unesco«، وهي المنظمة التي س�بق للدكتور القصيبي أن رشح إلى إدارتها 
ولم يفز لألس�ف، ولذلك فإن�ه يصب جام غضبه على هذه المنظمة ف�ي هذه الرواية، ويفضح 

األساليب والسبل »الدنسة« التي تؤدي إليها.
إننا أمام منظمة دولية أنيطت بها مهمات إنس�انية وثقافية وعلمية نبيلة، ولكن القائمين على 
تحقي�ق تل�ك المهمات أناس وصوليون فاس�دون ينف�ذون أوامر الدول العظمى، ويكرس�ون 

سياساتها.
إن »البروفسور روبيرتو تشيانيتي« المدير التنفيذي لمنظمة »دنسكو« الذي تربع على عرش 
هذه المنظمة مدة عش�ر س�نوات كاملة، وآن أوان تنحيه، يتشبث بعرشه باستماتة، ولذلك فإننا 
نراه يناور ويوظف أمينة سره وعشيقته »سونيا« التي تستغل أنوثتها في التأثير على رئيس مجلس 
الحكماء الذي كان مصممًا على انتخاب مدير تنفيذي جديد للمنظمة، ولكن »سونيا« تستطيع 
أن تبت�زه بأس�اليب الترهي�ب والترغيب، كما تس�تطيع أن تقود لعبة الترش�يحات واالنتخابات 
ببراعة وتفوق؛ فبعد قبول ترش�يحات س�ائر القارات، وإجراء االنتخابات يتضح أن كل مرشح 

)1( غازي عبد الرحمن القصيبي: دنسكو. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2000 / ص 11
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كان يريد أن يفوز وحده دون منافس، وبالتالي فإنه لم يمنح صوته أحدًا، وهو ما يفسح المجال 
واس�عًا أمام »البروفسور روبيرتو تش�يانيتي« كي يعاد تثبيته في منصبه مرة أخرى، ولكننا نفاجأ 
في نهاية المطاف بأن »س�ونيا« استطاعت أن تحمل جميع المرشحين على تزكيتها وترشيحها 
إلدارة المنظمة، كما نفاجأ بأن »سونيا« كانت أداة في يد »القارة العظمى« التي يصرح مندوبها 

لسونيا متباهيًا: »أصبحت ملكًا لنا. اشترينا جسدك وروحك وعقلك وهذه العمارة«)1(!
تل�ك ه�ي زبدة األحداث ف�ي هذه »الرواية«، وهي – كما أش�رنا – تس�تهدف تعرية منظمة 
دولية تش�كل الوجه الحضاري للبشرية في القرن العشرين، وهذا المضمون يعبر عنه القصيبي 
بأسلوب مباشر من خالل الحوار الذي يدور بين المدير التنفيذي للمنظمة و»بهرام« مستشاره 
لش�ؤون »الق�ارة العظم�ى«، ال�ذي كان يريد أن يلف�ت نظره إلى م�دى التغيير ال�ذي طرأ على 

المنظمة:
معها  تعمل  تزال  التي عملَت وال  اإليجابية  التغييرات  أقصد  التنفيذي! ال  المدير  - »سيدي 

ومن أجلها، أقصد التغييرات السلبية.
- ماذا تعني بالضبط؟

- أعني أن اإلدارة فقدت براءتها القديمة. النظرة الشائعة اآلن هي أن اإلدارة معروضة لمن 
يدفع أكثر.

- دنسكو للبيع؟! دنسكو للبيع؟! هذه نهاية الحضارة. أوشك أن أقول هذه نهاية العالم. هذه 
إدارة المعرفة. هذه إدارة المجتمع. هذه إدارة التنظيم. كيف تعرض للبيع؟ بهرام! قل إنك 

تمزح. قل إنك تداعبني. هذه اإلدارة ضمير العالم. من يبيع ضمير العالم؟«)2(.
* * *

ذلك هو المضمون المباش�ر الذي يقدمه الدكتور غازي القصيبي في »دنس�كو«، فماذا عن 
األداء الفني والسمات الجمالية؟

يمكن تلخيص السمات الجمالية أو الفنية فيما يأتي:
الحوار  على  يقوم  يكاد  العمل  فهذا  والوصف؛  السرد  حساب  على  الحوار  من  اإلكثار   -  1

)1( الرواية. ص 172
)2( الرواية. ص 41
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وحده، وقلياًل ما يلجأ الكاتب إلى السرد والوصف أو التحليل.
أو األمكنة على نحو ما  الفضاءات  أبدًا على وصف  فالكاتب ال يحرص  الحيز؛  - غياب   2

نجده في األعمال الروائية عادة.
3 - لم يهتم الكاتب برسم شخوصه الروائية من الداخل أو من الخارج على نحو ما نجده في 

األعمال الروائية.
وق�د أتاح بن�اء هذا العمل الفرصة أمام الكاتب كي يدخل في أعماق ش�خصياته »الروائية« 
م�ن خ�الل أس�لوب المذكرات الذي لج�أ إليه في بعض فص�ول عمله، ولكنه ف�ي الحقيقة لم 

يستطع أن يوظفه روائيًا إال في فصل واحد، هو الفصل السادس:
»أن تك�ون ح�رًا. تصحو حين تري�د. وتنام حين تريد. وتقرأ كتابًا. أو تتس�كع في الش�ارع. 
أو تذه�ب إل�ى الس�ينما. أو إلى المس�رح. أو ال تذهب إلى أي مكان. تبقى في البيت. تش�اهد 
برنامجًا فكاهيًا في التلفزيون. أن تكتب ش�يئا ما. ش�يئًا عفويًا. أن ترس�م على الورقة فياًل. كما 
كن�ت تفع�ل يوم كان ابنك طفاًل. وتطلب منه أن يذكر اس�م الحي�وان. ويقول بخبث األطفال: 
»أرنب«!. وتضحكان معًا. يوم كانت الحياة مراهقة. وكنت أنت ش�ابًا. لم تصبح بروفس�وًرا. 
وكانت زوجتك فتاة جميلة. لم تصبح بروفس�ورة. وكان أقصى طموك أن تصل إلى اكتش�اف 
علمي جديد قبل زمالئك. حسد العلماء الشهير!. أن تعود من جديد إلى تلك الحياة القديمة. 
أن تتح�رر من كل القي�ود. من اإلدارة. من صداع اإلدارة اليومي. م�ن عجز الميزانية. من غباء 
مجلس البلهاء )يقصد مجلس الحكماء!(. من خيانة الفرنجة. أن تملك زمام حياتك. أليست 

هذه هي السعادة؟«)1(.
فف�ي هذا الن�ص المقتطف من الفصل الس�ادس في »دنس�كو« يحاول غ�ازي القصيبي أن 
يكس�ر الزجاج الذي يفصل بينه وبين ش�خصيته الروائية ويغوص في أعماقها ملتقطًا أصداف 
الذكري�ات الماضية وفتات الحياة اليومية إلداري صارم مثل »البروفس�ور روبيرتو تش�يانتي«، 
وهو بذكلك يس�كب الضوء على جانب إنس�اني مهم في حياة هذه الش�خصية، على الرغم من 
أن هذا الجانب يفاجئ القارئ الذي انطبعت في ذاكرته صورة »روبيرتو تش�يانتي« الذي تش�يأ 

فأصبح جزءًا من تلك اإلدارة التي يتشبث بها باستماتة.

)1( الرواية. ص 109 - 110
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إنه الفصل الوحيد الذي حاول فيه غازي القصيبي أن يمتلك أسلوبًا من األساليب الروائية. 
أم�ا في س�ائر الفصول فقد كان يبني جدارًا س�ميكًا بينه وبين ش�خصياته الروائي�ة التي ال نكاد 
نعرف عن ماضيها أو دوافعها أو هواجسها أي شيء يذكر، وحتى »سونيا« التي تقوم بدور كبير 

في »الرواية« تظل شبحًا غامضًا ال حياة فيه.
4 - يعتمد الكاتب في بناء عمله على المفارقات والمفاجآت، والمواقف المسرحية الساخرة، 

جمع  على  تشرف  التي  الحكماء  لجنة  أمام  يمثل  الذي  »عربستان«  مرشح  كموقف 
الطيب  أبيات شعرية ألبي  الترشيحات وإجراء االنتخابات، فال يجد ما يقولوه إال تالوة 
المتنبي، وموقف المقابلة الصحفية التي يجريها مرشح »القارة العذراء« التي تنتهي بفرار 
بالجريمة؛)1( وموقف  المتصلة  أنفسهم من تصريحاته وإحصاءاته  الصحفيين خوفًا على 
مجلس الحكماء من المرشح ذاته عندما أخذ يشيد بأهمية المعلومات في العصر الحديث 
للجميع،  المعلومات  توفير  »دنسكو« - على  مديرًا إلدارة  اختياريه  – في حال  وحرصه 
واسترسل في حديثه عن أهمية المعلومات ثم توقف كي يستجمع أنفاسه، و»التفت فإذا 
بأعضاء اللجنة يغطون في نوم عميق«)2(؛ وموقف تبادل األدوار بين »البروفسور روبيرتو 
عليه  وتعرض  »الرواية«  نهاية  في  ثورته  من  تهدئ  التي  »سونيا«  سره  وأمينة  تشيانتي« 

منصب »مستشار« في إدارتها)3(.
وليس من ش�ك في أن مثل هذه المواقف والمفاجآت والمفارقات، إضافة إلى لغة الحوار 

الساخرة المكثفة، مالزمة لجنس أدبي آخر، هو المسرح، وليس الرواية.
ولذلك كله نس�تطيع أن نؤكد ونحن مطمئنون أن »دنس�كو« مسرحية في ثوب رواية، ولعله 
م�ن المفي�د أن يعيد الدكتور غازي القصيبي صياغتها صياغة مس�رحية بحت�ة، وينزع عنها هذا 

الرداء الروائي الذي أرغمها على لباسه.
* * *

)1( يرجع إلى الرواية. ص 93 - 94
)2( الرواية. ص 80

)3( يرجع إلى الرواية. ص 171
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 رواية »بنات الرياض«
)قراءة في المضمون والشكل(

لق�د ت�رددت كثيرًا قب�ل أن أكتب عن ه�ذه الرواية، ال لكونها تقتحم تخوم المس�كوت عنه 
المليئ�ة باأللغ�ام، ولك�ن لكونه�ا رواية حظيت بم�ا لم تحظ ب�ه أي رواية خليجية م�ن اهتمام 
المتلقين واختالفهم في تقويمها؛ فمن يقدم على الكتابة عنها في غمرة هذه الضجة التي أثيرت 
حولها في وسائل اإلعالم، وخاصة الصحافة وشبكة المعلومات، يفترض فيه أن يكون حكمًا 
موضوعيًا، كي يفصل في هذه الخصومة األدبية التي لم يسبق لها مثيل في الخصومات األدبية 

الروائية في منطقة الخليج.
وم�ا ينبغ�ي أن نلفت إليه النظر من�ذ البداية أن إقبال القراء على رواية م�ن الروايات وإعادة 
طباعته�ا م�رارًا وعدد النس�خ التي تباع منها ليس دلي�اًل قاطعًا على جودة تل�ك الرواية، وليس 
تأش�يرة م�رور إلى عال�م األعمال األدبي�ة الخالدة؛ فل�و كان معي�ار االنتش�ار أو المقروئية هو 
المعي�ار الحاس�م في تحدي�د قيمة العمل األدبي لكان�ت روايات »أغاتا كرس�تي« أو »موريس 
لوب�الن« أو »إحس�ان عبد القدوس« أفض�ل األعمال، ولكن مثل هذه األعم�ال في الحقيقة ال 

تعدو كونها أعمااًل مسلية خالية من أي قيمة فكرية أو فنية.
وما من ش�ك في أن هذه الرواية لم تكتب للتس�لية على نحو ما نرى في الروايات البوليسية 
أو روايات الجنس، وإنما كتبت بغرض كش�ف المس�تور وفضح المسكوت عنه، وهو السبب 
الرئي�س لرواج هذه الرواية، إضافة إلى أس�باب أخرى ثانوي�ة، منها كون الكاتبة أنثى في مقتبل 
العمر، ومنها تزكية الدكتور غازي القصيبي لها، ومنها طريقة عرض أحداثها باإلفادة من شبكة 

المعلومات.
مؤدى هذه الرواية أن فتاة مجهولة تعودت أن ترسل رسالة كل يوم جمعة بالبريد اإللكتروني 
إلى مس�تخدمي الحاس�وب في المملكة العربية الس�عودية، تتناول فيها أطرافًا من س�يرة بنات 
أربع من »بنات الرياض« الموسرات اللواتي ينتمين إلى الشريحة االجتماعية المخملية، وهن 

»قمرة القصمنجي« و»مشاعل العبد الرحمن« و»لميس جداوي« و»سديم الحريملي«.
وقد كانت تلك الرس�ائل اإللكترونية مش�وقة للمتلقين الذين كانوا ينتظرون ظهورها على 
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الشاش�ة الزرق�اء بفارغ صب�ر، كي يتحدثوا ع�ن محتوياتها في الي�وم التالي، »فتنقل�ب الدوائر 
الحكومي�ة وقاعات الجامعات وأروقة المستش�فيات وفصول المدارس صباح كل س�بت إلى 
س�احات لمناقش�ة أح�داث اإليميل األخي�ر، والكل يدلي بدل�وه، فمن مؤيد له�ذه الفتاة ومن 
معارض لها؛ إذ إن هناك من يرى »أن ما تقوم به الصبايا هو شيء طبيعي ومعروف، وهناك من 

يغلي غيظًا وهو ال يصدق ما يدور حوله من تجاوزات في مجتمعنا المحافظ«)1(.
وم�ن خالل هذه الرس�ائل اإللكتروني�ة نتعرف إلى هؤالء البنات األرب�ع اللواتي كانت كل 
واح�دة منه�ن تبح�ث عن زوج مخلص تس�كن في رحاب�ه، ولكنهن كن يخفقن في مس�عاهن 
الواح�دة تل�و األخرى، ما عدا »لمي�س« المتزنة الذكية التي اس�تطاعت أن تنع�م بحياة زوجية 

مستقرة مع زميلها الطبيب »نزار« الذي تعّرفت إليه في فترة التدريب العملي في كلية الطب.
وقد سبق للميس أن تعرفت إلى زميل لها، وهو »أحمد«، عن طريق شبكة المعلومات، كما 
سبق لها أن تعرفت إلى »علي« شقيق صديقتها »فاطمة«، ولكنها لم ترتبط به لكونه يعتنق مذهبا 
غير مذهبهًا الّس�ني، وهو المذهب الشيعي، ولوال ذلك ألحبته وارتبطت به، كما صّرحت هي 

نفسها)2(.
وس�ر نج�اح »لميس« واس�تقرارها ف�ي حياتها الزوجية محك�وم بنظام ص�ارم فرضته على 

نفسها، وخضعت له خضوعًا مطلقًا، وهو نظام »لن« الذي فصلته على النحو اآلتي:
- »لن أسمح لنفسي بحبه قبل أن أشعر بحبه لي.

- لن أتعلق به قبل أن يتقدم لي رسميًا!
- لن أتبسط معه في الحديث ولن أحدثه عن نفسي، سأظل غامضًة بالنسبة إليه )هكذا يفضل 
الرجال المرأة( ولن أشعره بأنه على علم بما يدور في حياتي مهما شعرت بالحاجة لفعل 

ذلك!
- لن أكون قطُّ البادئة باالتصال، ولن أرد على الكثير من مكالماته.

- لن أملي عليه ما يفعل كما تفعل بقية النساء بالرجال.
- لن أتوقع منه أن يتغير من أجلي، ولن أحاول تغييره. إن لم يعجبني بجميع عيوبه فال داعي 

)1( رجاء عبد الله الصانع: بنات الرياض. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2006 ص 117 - 118
)2( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 161
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ألن نستمر معًا!
- لن أتساهل في حقوقي ولن أسامحه على الخطأ حتى ال يعتاد على ذلك.

- لن أعترف له بحبي )إن أحببته( قبل أن يصرح هو لي بحبه أواًل.
- لن أغير نفسي من أجله.

- لن أغمض عينّي عن أي مؤشر للخطر!
- لن أعيش في وهم. إن لم يصرح لي بحبه خالل مدة أقصاها ثالثة شهور، ويخبرني بوضوح 

عن مصير عالقتنا، فسوف أنهي العالقة بنفسي«)1(.
يب�دو م�ن أح�داث الرواية أن خ�رق هذا النظ�ام )نظام »ل�ن«( كان وراء إخف�اق صديقات 
»لميس«. ف� »قمرة« ذات المزاج الرومانس�ي تتزوج من »راش�د« وتس�افر معه إلى »ش�يكاغو« 
في الواليات المتحدة ليشرع في إعداد الدكتوراه، ولكنها ما تلبث أن تكتشف شذوذه وعالقته 
الغرامية مع زميلته اآلسيوية »كاري«، فتثور وتقاوم وتبذل جهودًا مضنية من أجل الحفاظ على 
زوجها، فتحمل منه أماًل في إصالحه وتغييره، وتسعى إلى إبعاد »كاري« عنه، فتقابلها وتعنفها 
مهددة إياها، ولكن »راش�دا« يتمادى في غيه ويحاول أن يرغمها إلى االعتذار لعش�يقته، فتعود 

إلى بيت أهلها حيث تتلقى ورقة الطالق وتضع مولودها »صالح«.
أما »مشاعل« أو »ميشيل« - كما كانوا يسمونها – التي كان والدها سعوديًا ووالدتها أميركية، 
فقد تعرفت على الشاب »فيصل« الذي وجدت فيه »كل ما كانت تبحث عنه في الرجل«)2( من 
لباق�ة وِرّقة وتحّض�ر، وأصبحت تقابله في منزل »أم نوير« صديق�ة البنات األربع، وعندما يهم 
»فيصل« بطلب يد »ميش�يل« التي أعجب »بخليطها الش�رقي الغرب�ي« وثقافتها، تحول والدته 
دون ذل�ك بإصرار، فيبكي في يأٍس وب�ؤٍس وخنوع »تحت قدمي أمه الغالية، أمه التي ال يحب 

أحدًا في الكون أكثر منها، ولم يعارضها يوما«)3(.
أما »سديم« فقد ارتبطت ب�»وليد« وكتب عقد زواجهما ولكنها طلقت قبل إتمام الزواج بعد 
أن س�لمته نفس�ها في لحظة ضعف، وهو ما جعله يتوهم أنها سهلة المنال وأنها فعلت ذلك مع 

)1( الرواية. ص 227
)2( الرواية. ص 103
)3( الرواية. ص 111
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غيره من قبل، وبعد انفصالها عن »وليد« تتعرف إلى الدكتور »فراس الش�رقاوي« الدبلوماسي 
المثقف »صاحب المركز المرموق ومستش�ار علية القوم«)1(، ذو »الش�خصية القوية التي تقود 
وال تق�اد«)2(، وبع�د لقاءات كثيرة بين »س�ديم« و»فراس« خارج الس�عودية وتعل�ق كل منهما 

باآلخر، نفاجأ بالدكتور »فراس« يعلن عن زواجه من فتاة أخرى بناء على رغبة أهله.
* * *

ما الرسالة التي أرادت الكاتبة أن تنقلها إلى المتلقي؟
الحقيقة أننا نس�تطيع أن نستش�ف رس�ائل عديدة في هذا العمل الروائي؛ ويمكن تلخيص 

هذه الرسائل فيما يأتي:
الزواج تحديًدا، وتتراءى معالمها  المقبلة على  المرأة  إلى  - رسالة تعليمية، وهي موّجهة   1

في »نظام لن« الذي أشرنا إليه منذ قليل، وهو في مضمونه خطاب تعليمي بحت يستهدف 
الرواية  أحداث  وتغدو  الزوجية،  حياته  في  ينجح  حتى  معين  أنثوي  نموذج  بيد  األخذ 

ومواقفها في سياق بث هذا الخطاب أمثلًة وتطبيقات تؤكد صحة قانون أو »نظام لن«.
والثقافي  اإلنساني  الرجل وغروره وصلفه وفقره  المجتمع، وفضح زيف  إدانة ذكورية   -  2

»فيصل«  كنموذج  بشرية،  نماذج  خالل  من  يتراءى  ما  وهو  أفقه،  وضيق  واألخالقي، 
ونموذج »وليد« ونموذج »فر اس«.

بين  التناقض  أو المسكوت عنه في مجتمع استهالكي محكوم بمفارقة  المستور  - كشف   3

الظاهر والباطن وبين الشكل والمضمون.
وتتراءى مالمح هذه الرس�الة في الس�لوك العام الذي يصدر عن ش�خوص الرواية، س�واء 

أكانوا إناثًا أم ذكورًا.
إن جمي�ع أف�راد المجتم�ع في عال�م الرواي�ة يخضعون ألع�راف وعادات متزمت�ة وجائرة 
ومتناقض�ة م�ع جوه�ر العقي�دة الدينية، والم�رأة – وفقًا لهذه الرس�الة – ليس�ت ه�ي الضحية 
الوحي�دة، ب�ل إن الرجل نفس�ه ضحي�ة تلك األع�راف والتقالي�د المتزمتة؛ فالجمي�ع »أحجار 

)1( الرواية. ص 164
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
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ش�طرنج«)1(، عل�ى حد تعبير »مش�اعل«، وهو ما تعبر عنه »س�ديم« بأس�لوب آخ�ر ناظرة إلى 
ج�ال »جميعهم من صنف واحد، وق�د جعل الله لهم  الرج�ال نظ�رة تنميطي�ة؛ إذ إن فصيلة الرِّ
وجوه�ًا مختلفة حتى يتس�نى لنا التفري�ق بينهم«)2(، على حد تعبيره�ا، واألعراف المتزمتة هي 

التي قولبتهم على هذا النحو.
والحقيقة أن هذه المضامين تظل مضامين مس�تهلكة؛النَّ كاتباٍت وكتابًا كثيرين س�بق لهم 
أن قدموه�ا ف�ي أعمالهم الروائية، ويكفي أن نتمثل في هذا المقام بأعمال تركي الحمد، وليلى 
العثمان، ويوس�ف المحيميد، وعبد الحفيظ الشمري، وأحمد الدويحي، وعبده خال، وبدرية 

الشحي، وميسون صقر القاسمي، وعلي عبد الله خليفة، وغيرهم.
* * *

وإذا كان�ت ال�رؤى الفكري�ة في ه�ذه الرواية تفتقر إل�ى األصالة فإن األش�كال الفنية تتمتع 
بش�يء من تل�ك األصالة المفق�ودة، وهو ما يتراءى لنا خاص�ة في »العتب�ات«، والبناء، واللغة 

ورسم الشخصيات.

1 - العتبات:

ر بعتبة  من الالفت للنظر أن الكاتبة تكثر من توظيف العتبات في روايتها؛ فكل رس�الة ُتصدَّ
م�ن العتب�ات النثرية أو الش�عرية، وقد تتراءى هذه العتبة في بيت أو مقطع ش�عري أو حكمة أو 
مثل أو قول من أقوال الكتاب والمفكرين العالميين أو آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي شريف 

أو تعليق للكاتبة نفسها.
ما عالقة هذه العتبات بالمتن الروائي؟

على الرغم من أن بعض هذه العتبات تعد حشوًا، وخاصة تلك العتبات المقتبسة من أغان 
عربي�ة س�وقية، فإنها تتواصل فكريًا مع المتن الروائي، كما أنها تعد ش�كاًل من أش�كال الوعي 

بداللة السرد في هذا النص.
وبع�ض ه�ذه العتبات يتواص�ل مع المت�ن الروائي تواص�اًل كليًا، وبعضه�ا اآلخر يتواصل 

تواصاًل جزئيًا مع رسالة من الرسائل التي تشكل ذلك المتن.

)1( الرواية. ص 306
)2( الرواية. ص 234
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فف�ي بداي�ة الرواية تطالعنا اآلية القرآني�ة الكريم�ة: ﴿ھ     ھ   ے    ے   ۓ   ۓ       ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ﴾)1(، ومعن�ى هذه اآلية ينس�حب عل�ى متن الرواي�ة برمتها؛ فالع�ادات واألعراف التي 
تخيم على س�ماء الرواي�ة وتكبل النفوس تحتاج إلى خلخلة وتغيير حت�ى تتغير أوضاع الناس 

اجتماعيًا وفكريًا وماديًا.
وف�ي مطلع الرس�الة التاس�عة والعش�رين تطالعنا عتبة للش�اعر الهندي طاغ�ور، مؤداها أن 

»المرأة متى أحبت كان الحب عندها دينًا، وكان حبيبها موضع التقديس والعبادة«)2(.
فه�ذه العتب�ة تتناغم فكريًا مع قصة »س�ديم الحريملي« و»فراس الش�رقاوي«، وهي القصة 
التي تتطور في الرس�الة التاس�عة والعشرين، حيث نرى »س�ديم« تفنى في حب »فراس« وتعبر 

عن رغبة جامحة »في العطاء بال حدود«)3(:
- »تصدقين يا خالتي، أحيانًا تجيني أفكار أستحي منها.

- مثل شنو؟
- يعن�ي مثاًل أتخيل نفس�ي وأنا أس�تقبله كل يوم في بيتنا بعد ال�زواج وهو راجع من الدوام 
تعب�ان. أجلس�ه هو على الكن�ب وأجلس أنا على األرض قدامه. أتخيل نفس�ي أغس�ل رجوله 

بموية دافية وأبوسهم وأمسح بهم على وجهي!«)4(.
هك�ذا تبوح »س�ديم« بمش�اعرها ل�� »أم نوير« معب�رة عن تفانيه�ا في حب »ف�راس« الذي 

تكتشف فيما بعد أنه ال يختلف عن »صنف« الرجال الذين تدينهم هذه الرواية.
وقد شكلت تعليقات الكاتبة وردودها على قراءة شبكة المعلومات أو على المقاالت التي 
كانت تتناول رسائلها عتبات مختلفة في طبيعتها وغاياتها؛ ألنَّ تلك التعليقات والردود ال تعدو 

كونها تدخاًل تقريريًا مباشرًا يغّرب السرد إلى حد يؤثر سلبًا في جماليات الخطاب الروائي.

2 - البناء:

إذا كانت فكرة بناء الرواية على أس�اس الرس�ائل فكرة رائجة في الرواي�ة العالمية والعربية 

)1( الرواية. ص 9
)2( الرواية. ص 189
)3( الرواية. ص 193
)4( الرواية. ص193.
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منذ أمد بعيد )أي منذ أن صدرت رواية غوتة »آالم ڤرتر« في القرن التاسع عشر(، فإن فكرة بث 
الرس�ائل باستخدام ش�بكة المعلومات تظل فكرة جديدة، وهي تختلف تمامًا عن فكرة األدب 
التفاعلي الذي يقوم على مش�اركة المتلقي مش�اركة مباشرة في إبداع النص السردي واإلسهام 
في صياغته أو طرح وجهة نظره فيه، »إضافة إلى وجود نوافذ متعددة وألوان وأشكال وخطوط 
وهوام�ش تجعل القارئ أو المش�ارك يحس بالس�يطرة على التعبير والق�درة على التداخل مع 

النص والمؤلف عبر هذه الوسائط التقنية«)1(.
وقد جاءت هذه الرس�ائل اإللكترونية عفوية تلقائية، كل رس�الة منها تس�تقل عن الرس�ائل 
األخ�رى، ولكنها تتآلف وتش�ترك معها ف�ي تحقيق هدف واحد، وهو تتب�ع جانب من حيوات 
الفتي�ات األرب�ع ، وهو ما جعل هذا النص الروائي أقرب ما يك�ون إلى النص المفتوح، وذلك 
ألن تلك الرسائل ال تصنع حبكة أو عقدة على نحو ما نرى في األدب السردي التقليدي،فكل 
رسالة تقص نتفًا وأمشاجًا من سيرة فتاة من الفتيات األربع بأسلوب يخلو من الكلفة والرهق، 
وعل�ى الرغم من الصداقة التي تربط بين هؤالء الفتي�ات، فإن كل واحدة منهن تواجه مصيرها 
المحت�وم بمفرده�ا، وكل واح�دة منه�ن تنف�رد بقصتها الت�ي تختلف عن قص�ص األخريات؛ 
فه�ؤالء الفتيات ال يش�تركن في نس�ج خيوط قصة واح�دة على نحو ما نرى في المس�رحية أو 
القصة القصيرة أو الرواية المحكمة البناء، على الرغم من تواصلهن ولقاءاتهن في مكان واحد 

من حين إلى آخر، وهو منزل »أم نوير«.
وما من شك في أن هذا البناء المفتوح داخليًا وخارجيًا، يعد بناء جديدًا غير مألوف، أسهم 
في تشكيله على هذا النحو ارتباطه بتقنية الحاسوب، وكأن الكاتبة المبتدئة تدرك اختالف هذا 
البناء عن بناء الرواية المألوف، ولذلك نراها تعترف بأن هذه الرواية »مجرد تأريخ لجنون فتاة 
في بداية العشرينات، ولن أخضعها لقيود العمل الروائي الرزين أو إلباسها ثوبًا يبديها أكبر مما 

هي عليه!، أريد أن أنشرها كما هي بال تنقيح؛ سمك لبن تمر هندي!«)2(.
ومم�ا ينبغ�ي أن نن�وه به في س�ياق وصف بناء ه�ذه الرواية إخف�اء الكاتبة لش�خصية الفتاة 
المغامرة التي كانت تبث الرس�ائل اإللكترونية من خالل ش�بكة المعلومات، وهو ما أسهم في 

)1( من مداخلة للدكتورة عبير سالمة عن »القضية التفاعلية« بمقر اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات في الشارقة، وذلك 
يوم 15 / 3 / 2006 )يرجع إلى جريدة الخليج. عدد الجمعة 17 / 3 / 2006 ص 28(

)2( الرواية. ص 318
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تأكيد عنصر التش�ويق، في الرواية، وتحوم الش�كوك حول ش�خصية هذه الفتاة العابثة بأس�رار 
زميالته�ا، تح�وم أحيان�ًا حول ش�خصية »لميس« التي تس�تخدم ش�بكة المعلوم�ات، وتحوم 
أحيان�ًا أخ�رى حول ش�خصية »قمرة« التي أغرته�ا »لميس« بالدخول معها في أثناء الس�اعات 
الت�ي تقضيها في الحوار مع أصدقائها عبر »التش�ات«)1(، وتحوم أحيانًا أخرى حول ش�خصية 

»سديم« التي كانت تحرص على تدوين يومياتها في »دفتر سماوي«)2(.

3 - الشخصية:

الحقيقة أن الشخوص الروائية في هذا العمل كانت شخوصًا مرسومة بدقة؛ فكل شخصية 
كان�ت تعب�ر ع�ن نفس�ها بلس�انها ال بلس�ان الكاتب�ة، وكل ش�خصية كان�ت تختلف ف�ي بنيتها 
السايكولوجية عن الشخصيات األخرى على الرغم من انتمائها إلى شريحة اجتماعية واحدة، 
ما عدا الشخصيات الذكورية التي جاءت متشابهة في مالمحها، وكأنها من طينة واحدة، ولعل 
ذل�ك كان بس�بب انطالق الكاتبة من تصور مس�بق للرجال، وهو أن الرج�ال جميعًا خاضعون 
ألهله�م وعاداته�م وأعرافه�م المتزمتة الجائ�رة، وأن الرجال جميعًا متناقض�ون، بما في ذلك 
آباء الفتيات األربع؛ إن »ميش�يل« تكتش�ف أن »وباء التناقض في بلدها قد اس�تفحل حتى طال 
أبويه�ا، فوالدها ال�ذي كانت تجده رمزًا نادرًا للحرية المغتصبة في هذه البالد قد حطم بنفس�ه 

هذا اإلطار الفخم الذي وضعته بداخله ليثبت أن من عاشر القوم صار منهم«)3(.

4 - اللغة:

تتس�م اللغ�ة في ه�ذه الرواية بكونها لغة اجتماعي�ة أكثر من كونها لغة ثقافية رس�مية؛ وهي 
ش�ديدة الخصوصي�ة والتميز؛ ألنها كس�رت واجهة اللغ�ة الروائية الخليجي�ة النمطية المثالية، 
وغ�دت لغ�ة واقعية ال تختلف عن اللغة المس�تخدمة في الحياة االجتماعي�ة، بغض النظر عن 

مفهوم مصطلح »الواقعية« الذي يمكن أن يقبل مفهومات متعددة.
لم يقتصر النس�يج اللغوي في هذه الرواية على لغة الس�رد )وهي لغة فصيحة عادة(، ولغة 
الح�وار )وه�ي لغة فصيحة أو عامية محلية(، ولغة الوص�ف )وهي لغة فصيحة(، وإنما تجاوز 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 175
)2( يرجع إلى الرواية. ص 253

)3( الرواية. ص 207
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ذلك كله إلى استخدام لهجات طريفة في المملكة العربية السعودية، واستخدام كثير من الصيغ 
والمفردات اإلنجليزية التي تشوب لغة الشريحة االجتماعية المخملية في الرواية.

ويمكن أن نتمثل في هذا المقام بفقرتين تطغى على إحداهما الصيغ والمفردات اإلنجليزية، 
بينما تطغى اللهجة المحلية الطريفة )اللهجة النجدية( على األخرى:

- »شت أب! يو بتش! يو تيك ماي هزبند آند يو توك؟!! )الترجمة لغير الناطقين بالفنزويلية: 
جعلت�س الل�ي مان�ي بقايلة! بعد لتس عين تحتس�ين بعد م�ا خذيتي رجلي؟!( ي�و مانز ثيف!! 
)ي�ا خطافة الرجالة بس باإلنجليزي( قس�م بالله آي ول كل يو! )أن�ا أوريتس يا حيوانة!! والله 

ألخلص عليك، وأظن الباقي واضح«)1(.
- ش�وفي ي�ا حرمة! الجي�ة بتجين واالعت�ذار بتعتذري�ن، ومن بعده�ا بتركبي�ن أول طيارة 
وتطس�ين على بيت أهلتس وال عاد أبغي أش�وف خش�تس هنا مرة ثانية. موب أنا اللي واحدة 

مثلتس تمشي كالمها علي!« )2(.
إن الفق�رة األولى تتعلق بمش�ادة بين »قمرة« وغريمتها اآلس�يوية »كاري« عش�يقة زوجها؛ 
ولذلك نرى الصيغ اللغوية اإلنجليزية التي جاءت بحروف عربية تطغى على مستوى الخطاب 
اللغوي، خالفًا للفقرة الثانية التي نرى فيها »راشد« زوج »قمرة« يثور مدافعًا عن عشيقته ويعبر 

بلهجته النجدية الحميمة التي تفرض نفسها عليه في فورة غضبه.
وكل ه�ذا يؤك�د مدى عناية الكاتبة الخاصة بأداة التعبير الت�ي نجحت في توظيفها عند بناء 
النس�يج اللغوي وبناء الش�خصيات الروائي�ة، ونلفت النظر هنا إل�ى أن الكاتبة كانت تنطق كل 
ش�خصية بما يناس�ب ثقافتها وشريحتها االجتماعية ومس�تواها الفكري، فهي تنطق الشخصية 
الشآمية بلهجتها وتنطق الشخصية المصرية بلهجتها، وتنطق الخادم اآلسيوية بلهجتها كذلك.

وإذا كان هذا الخليط اللغوي يضفي على النص الروائي ش�يئًاًًً من الحيوية ويقربه من نبض 
الحي�اة الواقعي�ة المعيش�ة، فإنه يوحي كذلك بالتباين الش�ديد في مس�تويات الخطاب اللغوي 

مؤكدًا موضوعيته وتميزه عن لغة الكاتبة، على الرغم من إرباكه للقارئ.

)1( الرواية. ص 99
)2( الرواية. ص 100
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5 - الفضاء:

إذا كان الحاسوب في هذا العمل قد منح النص الروائي صيغته الجديدة المتميزة المتفاعلة 
م�ع التقان�ة، فإنه حرم هذا النص من فضائه الروائي؛ وذلك ألن المكان يكاد يكون غائبًا تمامًا، 

سواء في بعده العمراني أم في بعده الطبيعي.
* * *

وبع�د، فال�ذي نخل�ص إلي�ه أن »بنات الري�اض« تعد إضاف�ة جريئة إل�ى التجرب�ة الروائية 
الخليجية عامة، والتجربة الروائية النس�وية خاصة، وإذا كانت هذه اإلضافة كمية على مس�توى 

الرؤى الفكرية، فإنها تعد إضافة نوعية على مستوى الرؤى الجمالية.
* * *
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 مفارقة الخفاء والتجلي في ثنائية
»أظاليل طلح المنتهى« لـ »عبد الحفيظ الشمري«

هناك مفهومات متعددة للمفارقة، منها مفهوم »ميويك« الذي يرى فيها »صبغة بالغية تعبر 
ع�ن القصد باس�تخدام كلمات تحمل المعنى المضاد«)1(؛ ومنها مفهوم »أوجس�ت ش�ليجل« 
ال�ذي ي�رى فيها »نوع�ًا من النقيض�ة«)2(؛ ومفهوم »صموي�ل هاينز« الذي يرى فيه�ا »نظرة إلى 
الحياة تدرك أن الخبرة عرضة إلى تفس�يرات ش�تى، ال يكون واحد منها هو الصحيح، وتدرك 

أن وجود التنافرات معًا جزء من بنية الوجود«)3(.
ومهم�ا تع�ددت مفهمومات المفارقة فإن هناك عنصرًا ثابتًا يظل مش�تركًا بينها، وهو عنصر 

التناقض.
أما مصطلحا »الخفاء والتجلي« فإنهما يستخدمان بوصفهما متعارضين سيميائيًا في مجال 
الس�رد، وهم�ا يقابالن ثنائية »الضمنية / المباش�رة«)4(، كم�ا أنهما يدالن عل�ى »البنية العميقة 
والبنية الس�طحية«)5( عند كمال أبو ديب الذي حلل تفاعالتهما وتكاملهما في النص الش�عري 

خاصة، وفي الفكر والثقافة واالجتماع عامة في كتابه »جدلية الخفاء والتجلي«.
ونحن نستخدم هذين المصطلحين بالمعنى االجتماعي في هذا المقام بوصفهما مرتبطين 

ببناء ثنائية »أظاليل طلح المنتهى« وداللتها الواقعية المباشرة.
وم�ن الس�ابق ألوان�ه هنا أن ننفي عالق�ة هذين المصطلحي�ن بأي دالالت فلس�فية كداللة 
»المثالي�ة« و»الظاهراتية«، أو داللة »الميتافيزيقا« و»الفيزيقا« أو داللة »الذات« و»الموضوع«، 
أو دالل�ة »الحدس« و»العق�ل«، أو داللة »الروح« و»المادة«، أو داللة »المعنى« و»المبنى« في 

متن »الثنائية«.

)1( د. سي. ميويك: المفارقة وصفاتها. موسوعة المصطلح النقدي. ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. المجلد الرابع. بيروت 1993. ص 258

)2( المرجع نفسه. ص 35
)3( المرجع نفسه. ص 36

اللبناني  الكتاب  دار  منشورات  علوش.  سعيد  للدكتور  المعاصرة«  األدبية  المصطلحات  »معجم  إلى  يرجع   )4(
)بيروت(. شو سبرس )الدار البيضاء(. الطبعة األولى 1985. ص 86

)5( كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي. دار العلم للماليين. الطبعة الثانية. بيروت 1981. ص 8
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فمث�ل ه�ذه الدالالت غائبة تمامًا ف�ي المتن الروائي لثنائية »أظاليل طل�ح المنتهى« التي ال 
توج�د فيها أي إش�ارة س�يميائية تحي�ل على تلك ال�دالالت التي تضرب بجذوره�ا في الفكر 

البشري منذ اإلغريق حتى عصرنا الراهن.
فعب�د الحفيظ الش�مري في عمله هذا يقص أجنحة الن�ص الروائي التي يمكن أن تخفق في 

أي سماء من سماوات الفكر الفلسفي، ال تلميحًا وإيحاء وال تصريحًا وتبيينًا.
وهذان المصطلحان – كما نرى – يش�كالن عنصرين رئيس�ين للمفارقة في ثنائية الشمري، 

فهما بمثابة طرفي المعادلة في بناء هذه الثنائية.
وقبل أن نبسط القول في مالمح مفارقة الخفاء والتجلي بهذه الثنائية يجدر بنا أن نقف قلياًل 

عند أحداثها.
تتألف »ثنائية أظاليل طلح المنتهى« من جزءين اثنين، أحدهما يحمل عنوان »فيضة الرعد.. 

حاسة الفناء«، واآلخر يحمل عنوان »جرف الخفايا«.

أ - »فيضة الرعد..حاسة الفناء«:
تدور أحداث هذه الرواية في قرية »فيضة الرعد« التي كانت تعاني من التهميش واالنغزال 
جغرافي�ًا واقتصاديًا وحضاريًا، فض�اًل عن معاناتها من القحط والس�يول والنكبات والحروب 
مع جيرانها من الس�دود أوالقرى، والمصدر األول لمعاناتها هو »حدران الكيس« شيخ القبيلة 
ال�ذي كان يبذل كل ما في وس�عه إلذالل أهل »الفيضة« واس�تعبادهم وإفقارهم واس�تغاللهم 

واالستيالء على ما يأتيهم من مساعدات حكومية شحيحة.
بطل�ة هذه الرواية ه�ي »غزالة المالحي« الجميل�ة التي كانت تعيش في كن�ف والدها »أبو 
س�ويلم« وإخوته�ا في عزٍّ ودالل ف�ي »البقاع«، إل�ى أن تزّوجت من »فتال الحب�ال« الذي كان 

يعيش بالفيضة مع والدته »جعدة« وأخيه »شايش« ذي الزوجات األربع تحت سقف واحد.
تح�اول »غزال�ة« أن تق�ارع »حدران الكي�س« الذي كان يجث�م على صدر القري�ة محتكرًا 
تج�ارة الغاز والدي�زل، فتتعلم القراءة والكتاب�ة، وتحرض أهل القرية عليه، وتنش�ر المقاالت 
في الصحف الفتة النظر إلى جوره وطغيانه وجش�عه، لكنها تخفق في مواجهته كما تخفق في 
تغيير القرية التي كبلها الجهل والفقر والظلم واإلحباط والخنوع والتدهور األخالقي، فتعتزل 
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الن�اس مثقلة بمس�ؤولية أبنائها الس�تة وزوجها »فت�ال« الذي دفعته الحاجة إل�ى أن يصبح لصًا 
ال يت�ورع عن مخالطة األوب�اش وتجار المخدرات ومعاقري الخمرة، وعندما يس�جن »فتال« 
ويم�وت »أب�و س�ويلم« في حادث س�ير تنهار »غزال�ة«، وتتش�نج، فتفقد قدرتها عل�ى الحركة 

والكالم، وتغدو حبيسة الفراش، ثم تموت.

ب - »جرف الخفايا«:
نقاب�ل ف�ي ه�ذه الرواية ثلة من الش�باب يداوم�ون على اللقاء في ش�قة بمدين�ة »الجرف«، 
فيش�ربون ويطرب�ون للغناء، ويس�تمتعون بزيارة الفتاتي�ن »جوجة« و»فاتن�ة«، ويحلمون بتغيير 

»الجرف«.
ينتمي هؤالء الشباب إلى شرائح اجتماعية ومهنية مختلفة؛ ف� »العربي فرقنا« طبيب مخلوع 
وفنان تش�كيلي، وهو مؤسس مشروع الشقة التي س�موها »عرين السباع«؛ و»دحام المداوي« 
ش�اعر حال�م؛ و»صق�ر المعنى« مطرب ش�عبي؛ و»ضاحي األب�رق« كاتب؛ و»خلي�ل المهبد« 
و»خويل�د األمل�س« معلمان؛ و»مبارك راع�ي الربابة« ع�ازف على الرباب؛و»حم�د المزين« 

ضابط؛ فضاًل عن »رويان بن يفداك« الريفي ؛والتوءم »وحيد« و»فريد«.
فه�ؤالء الش�باب اختاروا االن�زواء في »عرين الس�باع« منعزلي�ن عن العالم منغمس�ين في 
ملذاته�م، بعي�دًا عن أعين جند »لحي�ان األجرب« الذي كان يطاردهم، و»ح�رس الفضيلة«)1( 

و»فرق مكافحة الحريات العامة«)2( كما يسمونهم.
وفي إحدى جلس�ان الطرب في »عرين الس�باع« تش�اجر »صقر المعنى« - الذي كان بارعًا 
ف�ي العزف عل�ى الع�ود - و»مبارك« ع�ازف الرباب، واس�تفحل الخصام بينهم�ا حتى اضطر 
»الم�داوي« أن يباع�د بينهم�ا، فيأخ�ذ »المعنى« إل�ى غرفة فوق س�طح منزل وال�ده المتزمت 
ويس�تضيفه أيامًا ريثما يصلح بينه وبين غريمه ومنافس�ه، ولكن »المعنى« يختفي فجأة، فينبري 

رفاق »العرين« جميعًا للبحث عنه حتى نهاية الرواية دون جدوى.
تح�وم الش�كوك حول كثير من الجهات)3( على إثر إبالغ األم�ن في منطقة »جرف الخفايا« 

)1( عبد الحفيظ الشمري: جرف الخفايا. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2004. ص 10
)2( المصدر نفسه. ص 11

المعنى« غريمه »مبارك«، ووالد صديقه  التي كانت الشكوك تحوم حولها في قضية اختفاء »صقر  من الجهات   )3(
»المداوي« وزوجتيه، و»حرس الفضيلة«، و»لحيان األجرب« الذي كان قد أصدر فتوى تبيح إهدار دم »المعنى« 
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عن اختفاء »صقر المعنى«؛ وخاصة بعد توسل والدة الغائب إلى األميركي ليساعدها في العثور 
عل�ى ابنه�ا؛ فقد ش�كل األمير لجن�ة لمتابعة هذه القضية التي ش�غلت الن�اس، ولكن همة هذه 
اللجن�ة ما لبثت أن اعتراه�ا الفتور والملل، وخاصة بعد تلقيها بالغ�ات كثيرة عن اختفاء عدد 
كبي�ر م�ن الناس في »جرف الخفايا«، وبذل�ك تميع هذه القضية ويظل اختف�اء »صقر المعنى« 

لغزًا مستعصيًا على الحل حتى نهاية الثنائية.
تتجل�ى مفارقة الخفاء والتجلي ف�ي التناقض الصارخ بين دالالت كل من الخفاء والتجلي 
في »فيضة الرعد« و»جرف الخفاية«؛ ففي »فيضة الرعد« يتخذ الخفاء داللة قاتمة بوصفه عالمًا 
مظلمًا يخشى النور ويمتلئ بخفافيش الموبقات والشذوذ واألساليب الملتوية في التعامل مع 

اآلخرين.
ويمث�ل هذا العال�م الخفي في »الفيضة« كثير من الش�خصيات، يأتي في مقدمتهم »حدران 
الكيس« الذي يّتسم بالغموض في عالقاته، ويدفن أحالم القرية المشرقة في التراب، على نحو 
ما فعل بمش�روع »الجمعية التضامنية« التي كانت »حلمًا زاهيًا ورديًا، يمكنه أن يحقق التعاون 
والتكامل«)1( بين أبناء القرية، ولكن »حدران الكيس« يئد ذلك الحلم الجميل بإصراره على أن 
تبقى الجمعية وبقالتها في خرابة متهاوية »انظر تحت ترابها كل ش�يء«)2(، حتى يحتكر »الكاز 

والديزل الذي يجلبه لألهالي من خاللها؛ ليضيق عليهم«)3(.
كما يمثل هذا العالم الخفي في »الفيضة« الزوج المستهتر »شايش الحبال« الذي كان زوجًا 
لثالث نس�اء يعش�ن في بيت واح�د، ومع ذلك فإنه ال يت�ورع عن الخيانة الزوجية في س�جف 
الظ�الم، فيس�تقبل »س�لومة« الخليعة لي�اًل في مجل�س الرجال.وق�د صدمت »غزال�ة« عندما 

اكتشفت عالم »شايش« الخفي الذي كانت تجهله:
»كي�ف بامرأة تتلفع بالس�واد في أنصاف الليالي.. لماذا؟ وإلى م�ن؟ ومن هي؟ لتعتلج في 
ذاتها رغبة الفضول. تركت باب غرفتها مواربًا لتمر عبر الفناء الواس�ع للبيت، وبخفة متناهية، 
نحو مجلس الرجال.. كان عطر المرأة الزال يثير صمت المكان، ودون أن تعد ذاتها للمفاجأة 

)الرواية / ص 32(.
)1( فيضة الرعد )حاسة الفناء(. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2001

)2( فيضة الرعد. ص 96
)3( فيضة الرعد. ص 96
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المحتمل�ة أنصتت لهمهمة تنبع�ث من أعماق المجلس.. كانت غرفته.. )ش�ايش(، وصدقت 
حدسها لحظة أن عرفت ضحكة )سلومة( الخليعة«)1(.

إنه »الخفاء« الذي يرمز إلى الخيانة والظالم وارتكاب المعاصي.
وإذا كان�ت »غزال�ة« التي ترم�ز إلى النور والوض�وح والتجلي قد صدمت باكتش�اف عالم 
»ش�ايش« الخف�ي، فإنها تصعق عندما تكتش�ف أن زوجها »فتال الحب�ال« ينتمي أيضًا إلى هذا 
العالم المظلم؛ فهو يعاشر األوباش من تجار المخدرات واللصوص والصعاليك والمشبوهين 
من أمثال »ابن شمالن«)2(، ولذلك فإنه يُتهم مرارًا بالسرقة، أو بارتكاب جريمة قتل، أو بتجارة 

المخدرات، وُيبّرأ مرة ويسجن مرة أخرى.
ويجر أفراد عائلة »الحبال« إلى عالم الخفاء واحًدا واحًدا، بما في ذلك زوجات »ش�ايش« 

اللواتي أردن االنتقام منه بخيانته.
وهكذا تجد »غزالة« نفسها الشمعة المضيئة المحتضرة في »بيت يقوم على الرياء والنفاق، 
بي�ت تس�دل في�ه الحجب لكي ال ت�رى الصادق منه�م أو ال�كاذب، مملكة متناقض�ة تروضها 

جعدة«)3(.
تعي�ش »غزالة« في »فيضة الرعد« بوجه واحد، هو الوجه الصريح المش�رق، ليس لديها ما 
تخفيه عن اآلخرين، فظاهرها وباطنها يشكالن وجها لعملة ذهبية واحدة، وهي تمثل النقيض 
للشخصيات األخرى، وال يماثلها في ذلك إال »حسون الشاعر« الذي حاول أن يقاوم »حدران 
الكيس« بطريقته الخاصة، وعندما أحس باإلخفاق غادر »الفيضة« ولجأ إلى »البحر الشمالي، 
وأطلق لنفسه العنان بأن يبوح بكل ما يجول بخاطره من منغصات وأحزان ولواعج في حضرة 

الماء«)4(.
وإذا كان »الخف�اء« رمزًا للقتامة والظلم والجريمة واالنحراف في »فيضة الرعد« فإنه يغدو 
رمزًا للجمال واإلش�راق في »جرف الخفايا«، وهو ما يش�كل وجهًا من أوجه المفارقة في هذه 

الثنائية.

)1( فيضة الرعد. ص 88
)2( فيضة الرعد. ص 216

)3( فيضة الرعد. ص 90
)4( فيضة الرعد. ص 219
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إن رواد »عرين الس�باع« - كما يرس�مهم الكاتب بطبيعة الحال – يقدمون بوصفهم ضحايا 
التعص�ب والنف�اق والجم�ود والقم�ع والع�دوان واغتي�ال إنس�انية اإلنس�ان، وإذا كان هؤالء 
الضحايا يبدون منحرفين بالمعايير األخالقية أو الدينية فإن الكاتب يسوغ ذلك ببالدة المحيط 
وقمعه ومصادرته ألي نس�مة من نس�مات الحرية الفردية وطغيان الممنوع)1(، وإذا كان هؤالء 
الرف�اق الذين يعيش�ون في »عرين الس�باع« المغلق األبواب والنوافذ بعيًدا عن ضوء الش�مس 
كخفافي�ش الظ�الم، فإنهم م�ن الخفافيش البيض�اء!؛ فوجود »الخفاش األس�ود يعني أن هناك 
خفاش�ًا أبي�ض«)2(، ولذلك ف�إن »الخفاش« يتخذ معن�ى إيجابيًا في »ج�رف الخفايا« ويوظف 
بوصف�ه مع�اداًل موضوعيًا له�ؤالء الضحايا الذين يب�ددون أعمارهم في »عرين الس�باع« دون 
ي�أس؛ إذ إن الحم�الت الصحي�ة »الجرفي�ة« »الوطني�ة« لمكافح�ة طيور الخفاش ف�ي المدينة 
ُتس�تغل من قبل المنتفعين الذي�ن يتاجرون بالمبيدات ويقتنص�ون الوظائف، ولذلك فإن تلك 

الخفافيش تتكاثر باستمرار:
»عج�زت مكافح�ة اآلفات ع�ن القضاء عل�ى فلول الخف�اش.. حتى الج�رذان أخذت في 
الظه�ور العلني في الش�وارع. ق�ررت اللجان المنبثقة وغي�ر المنبثقة.. العامل�ة وغير العاملة.. 
المنبطحة والمس�تلقية، المطالبة الملحة بتكوين فرق إضافية، لكي تتصدى لقوافل الخفاش.. 
يا س�الم.. مجدن�ا تحت إبط خفاش عجوز، س�تتوفر الوظائف ألبنائنا. س�نصبح بفضل طيور 
الظ�الم مرتزق�ة جددًا.. لكن العي�ب أن نقضي على مصدر رزقنا، فم�ن الواجب إذن أن نزّيف 
تقاريرنا ونغش في المبيد لتتكاثر هذه القاذورات لنضمن وظيفة كفاحية ممّيزة تطارد أس�راب 

الخفاش دون إيذائها«)3(.
ذلك ما يعلق به الراوي في الفصل الس�ادس عش�ر من »جرف الخفايا« على فرق مكافحة 

الخفافيش.

في موقف من مواقف الرواية يعبر »خليل المهبد« عن محاصرة الممنوعات له على النحو اآلتي: »أطلب قهوتي.   )1(
الجهة  في  متجاورين  نظرتي على محلين  ترتكز  الشارع.  أرقب حركة  وأنا  باحتسائها  أتلذذ  كاوية.  مرة  أفضلها 
المقابلة، واحد كتب عليه »ممنوع دخول الرجال«، وآخر كتب عليه »ممنوع دخول النساء«، وبين هذا وذاك هناك 
سلسلة ممنوعات تذكر في هذا الشارع؛ ممنوع التدخين؛ ممنوع الدين، ممنوع الوقوف، ممنوع االنتظار.. لم أر 
والزواجر«  النواهي  بعبارات  العابرين والمتسوقين  أن تدجج  الخفاء  فلزوم  إلى عبارة مسموح،  تشير  لوحة  أي 

]جرف الخفايا / ص 170[.
)2( جرف الخفايا. ص 225
)3( جرف الخفايا. ص 213
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وف�ي موقف آخر من الرواية نرى »جيوش الخفافي�ش« تغزو المدينة، و»تتغلغل في قلعتها 
الوحي�دة رمز مجده�ا، تحط في دهاليز غرف بيوتها ومدارس�ها، وأقبي�ة بيوتها المحصنة ضد 

الضوء والوضوح. يقاومون بالرش وال يزيد هذه الفلول السوداء إال تكاثرًا«)1(.
ومما يؤكد القيمة اإليجابية للخفاء في »جرف الخفايا« ما يطالعنا من أمشاج تعليقات رفاق 

»عرين السباع« في سياق السرد، وهي التعليقات التي نكتفي بتسجيل بعضها فيما يأتي:
- »ال قبح غير ما تراه«)2(.

- »جرف الخفايا لديها البهاء، لكنه ملثم كقناة جميلة تخشى فرق حرس الفضيلة«)3(.
- »البهاء صقر المعنى، ونشيده الخالد خلود حياتنا«)4(.

وإذا كان »صقر المعنى« يش�كل حجر الزاوية في بناء رواية »جرف الخفايا« بوصفه محور 
الفعل فيها، على الرغم من غيابه، فإن اختفاءه يعني ضياع الجمال المثالي، جمال رهافة الحس 

وجمال اإلبداع الفني.
ولك�ن المفارق�ة ال تق�ف عن�د ه�ذا الح�د؛ ألنَّ الكات�ب ف�ي مواق�ف أخرى م�ن »جرف 
الخفايا« يس�معنا أصواتًا مناقضة تلغي الخفاء فتنس�ب تغييب »صقر المعنى« إلى »أهل الخفاء 
األش�رار«)5(، وتدي�ن الس�واد الذي يغ�زو »الطبيبات والممرض�ات«)6( في المدين�ة، كما يغزو 
العم�ارات الش�اهقات التي »تتلثم بأخبية الزجاج المعتم«)7(، وتدي�ن »المدينة التي تقتل أهلها 
وتواريه�م في أماكن خفي�ة، ربما تحرقهم وتذروهم كالرماد في طقوس جنائزية موحية بالعدم 

والنهايات المفجعة«)8(، وال ترى في ذلك الخفاء »إال قبض الريح«)9(.
وبعد، فما مصدر هذه المفارقة؟

)1( جرف الخفايا. ص 65
)2( جرف الخفايا. ص 133

)3( الصفحة نفسها.

)4( الصفحة نفسها.
)5( جرف الخفايا. ص 138
)6( جرف الخفايا. ص 166
)7( جرف الخفايا. ص 168
)8( جرف الخفايا. ص 206
)9( جرف الخفايا. ص 164
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لعلن�ا ال نتنك�ب جادة الص�واب إذا ذهبنا إلى أن مصدر هذه المفارقة ف�ي المتن الروائي ال 
يقتص�ر على الفضاء االجتماعي الذي تمتح منه نس�غها ورؤاها، بل تتج�اوز ذلك إلى الكاتب 
نفسه؛ فمؤلف هذه الثنائية – كما يبدو من قرائن عديدة، من بينها كثرة األخطاء اللغوية في الجزء 
األول، فضاًل عن بساطة بناء السرد والشخصيات – حديث عهد بالكتابة الروائية، ولذلك فإنه 
لم يستطع أن ينتج رؤية فكرية متماسكة منسجمة، على الرغم من طغيان أصوات الشخصيات 
الروائية التي كانت تقبع في »عرين الس�باع« وتغييب أصوات الش�خصيات األخرى من مسرح 

األحداث، كتغييب أصوات »لحيان األجرب« و»حرس الفضيلة«، كما يسميهم الراوي.
وه�ذا الخل�ل في بن�اء الرؤية الفكري�ة يوازيه خلل ف�ي األداء الفني الذي يحت�اج إلى وقفة 

طويلة.
ولع�ل أول م�ا يطالعنا من مظاه�ر الخلل في األداء الفني ما يتصل بتف�كك البناء العام لهذه 
الثنائي�ة؛ فالراب�ط بين »الفيء األول من ثنائية أظاليل طل�ح المنتهى« الذي يتخذ »فيضة الرعد« 
عنوان�ًا ل�ه يكاد يك�ون مبتورًا تمامًا عن »الف�يء الثاني« الذي يتخد »ج�رف الخفايا« عنوانا له، 
فه�ذا الج�زء الثاني ال يعد امتدادًا للجزء األول إال من حي�ث التواصل الجغرافي، إذ إن »فيضة 
الرعد« تمثل الريف في المملكة العربية السعودية أما »جرف الخفايا« فإنها تمثل المدينة فيها، 
أما الش�خصيات والس�ياقات فإنها مختلفة تمامًا، ولذلك فإن الكاتب كان في إمكانه أن يفصل 

بين هذين العملين فصاًل تامًا، فيجعل كل رواية مستقلة بذاتها.
وم�ن مظاه�ر الخلل في األداء الفني في هذه »الثنائية« ما يتصل بتقريرية أس�لوب المتن في 
مقابل شعرية عناوين الفصول الداخلية، وهو ما يشكل مفارقة أسلوبية في مقابل مفارقة الرؤية 

الفكرية.
ويمك�ن أن نتمث�ل له�ذه المفارقة الفني�ة بكثير من النصوص ف�ي »الثنائية«؛ فف�ي الفقرات 
األولى من »فيضة الرعد« يتدخل الراوي الكاتب المهيمن على الس�رد بطريقة تقريرية مباش�رة 

تزيح اللثام عن أزمة »غزالة« منذ البداية:
»من يقول لنا شيئًا – ولو يسيرًا – من سيرة هذه المرأة التي أضحت على هذه الحال؟ سؤال 
محّي�ر وش�اق.. ربما اإلجابة عليه تحت�اج وقتًا أطول، وتقتضي حس صبر وإنصات. فس�يرتها 
مكابدة بائنة. اس�تطاعت هذه األنثى أن تش�ق في صخر )فيضة الرعد( – القرية العنيدة – معابر 
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إل�ى الواق�ع، لكن هناك م�ن كان لها بالمرصاد، ح�دران وأهله هم من يس�دون تلك المنافذ.. 
ال يس�محون بالرؤية مطلقًا.. هم أعداء س�الم منش�ود بين فيضة الرعد وأهلها المنهكين لفرط 

مكابدتهم.. ترى أهم أعداء هذا الزمان الهزيل؟!« )1(.
فال�راوي جعل المتلقي يع�رف جوهر معاناة »غزالة« منذ الفق�رات األولى من روايته، كما 
صن�ف أهم ش�خصيات الرواية في خانات بيضاء أو س�وداء، دون أن يت�رك فرصة للمتلقي كي 
يكتش�ف ذلك بنفس�ه من خالل متابعة األحداث وتحليل المواقف والش�خصيات؛ هذا فضاًل 

عن فجاجة األسئلة المطروحة في هذه الفقرة ومجانيتها.
وف�ي فقرة م�ن فق�رات الرواية يتدخ�ل الراوي فيص�ف بيت »الحب�ال« ال�ذي انتقلت إليه 
»غزال�ة« بأس�لوب تقريري مباش�ر مؤكدًا أنه »بيت يق�وم على الرياء والنفاق.. بيت تس�دل فيه 
الحج�ب لك�ي ال ترى الص�ادق منهم أو الكاذب. مملك�ة متناقضة تروضه�ا جعدة، وتخرس 

أفواه كل من أراد التحدي«)2(.
فم�ن نافل�ة القول أن نش�ير إل�ى أن الراوي يقحم نفس�ه هنا فيح�ول دون اس�تنتاج المتلقي 

لمواصفات بيت »الحبال«.
وف�ي فقرة أخرى يصف الراوي حال »غزالة« الت�ي أصيبت بهلع من جراء إخفاقها العائلي 
وموت أحالمها في »قيام أسرة هانئة، فالزوج غير كفء، واألبناء تفلت زمام السيطرة عليهم«)3(.

فمث�ل ه�ذا الوصف التقريري يع�د نافاًل من فضول الكالم؛ ألن المتلق�ي أصبح على دراية 
بحال »غزالة«.

وف�ي مقابل هذه النزع�ة التقريرية المباش�رة تطالعنا عناوين الفص�ول الداخلية التي تنضح 
شعرية، من مثل »لنز الفجر.. فالليل الذي يحتضر وتثكله النجوم سيلد من موته خيوطًا بيضاء 
تغزلها حلكته«)4(، و»الجس�ارة والش�جاعة بينهما هالة داكنة من نزق اإلقدام«)5(، و»الشعر يلد 
األش�قياء، ويقتله�م بعد أول بيت تطلقه قرائحهم«)6(، وما إلى ذل�ك من العناوين التي صيغت 

)1( فيضة الرعد. ص 7
)2( فيضة الرعد. ص 90

)3( فيضة الرعد. ص 154
)4( فيضة الرعد. ص 13
)5( فيضة الرعد. ص 23
)6( فيضة الرعد. ص 43
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بأسلوب يرقى إلى مستوى األسلوب الشعري في تكثيفه وانزياحاته ولغته المتفجرة النابضة.
وهن�اك مفارقة فنية أخرى تعد أهم من هذا كله، وهي مفارقة النزوع الش�فوي في الخطاب 
الروائ�ي؛ فإذا كانت الرواية بطبيعتها ش�كاًل أدبي�ًا يقوم على الكتابة )خالفًا للش�عر الذي يقوم 
على المشافهة، وخاصة في القديم، وكذلك األمر بالنسبة إلى المسرح(، فإن »ثنائية« الشمري 
لم تتخلص من النزوع الشفوي؛ ألنَّ الخطاب يوجه في هذا العمل عادة إلى مستمع وليس إلى 

قارئ.
ويمكن االستئناس إلى هذه المفارقة بقرائن وأمثلة كثيرة في »ثنائية أظاليل طلح المنتهى«؛ 
ففضاًل عن الس�رد الذي يطغى في هذا العمل على حس�اب الحوار، تطالعنا كثير من الفقرات 
الت�ي تفض�ح نية المش�افهة،فما أكث�ر المواقف التي نرى فيها الراوي يس�رد األح�داث موجهًا 

خطابه إلى المستمع صراحة:
- »ولك�م أن تق�دروا حجم مترنحين لفض الش�جار بالقوة أيًضا.. ولك�م أن تقدروا حجم 

عنف الصراع بين بدويين موغلين في القسوة«)1(.
- »إص�الح هذين البائس�ين وإعادتهما إلى ربقة »عرين الس�باع« ق�د يتطلب وقتًا؛ ألنك لو 

رأيت ما حل بهما البارحة ما استطعت أن تجزم بوفاتهما«)2(.
- »ظل »صقر« و»مبارك« متوائمين في المسير والرحلة، وهما على طرفي نقيض.. تعجب 

أكثر حينما ترى موهبتهما في الغناء بطريقة فطرية ال يعرف الجميع كيف تأصلت بهما«)3(.
- »م�آل األحالم في »ج�رف الخفايا« فضاء التمزق والتبدد والضي�اع، وبداية بوح الراوي 

عنهم نهاية العالم هي رغبة للحكاء أن يوجز«)4(.
- »تدهمك الهواجس، وتحاصرك الوس�اوس عندما تهم بتمثيل أطراف سيرة أهل »جرف 

الخفايا«)5(.

)1( جرف الخفايا. ص 17
)2( جرف الخفايا. ص 18
)3( جرف الخفايا. ص 37
)4( جرف الخفايا. ص 62
)5( جرف الخفايا. ص 63
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- »ال تصدق إن قالوا إن األرض للجميع«)1(.
- »جنون ما تقوله يا راوي سيرة »جرف الخفايا«)2(.

- »ال أروي لكم أطرافًا من سيرة هذه المدينة التي تراودني نحوها رغبة وضيعة«)3(.

- خرج�وا من خبائه، وقب�ل مغادرتهم الباب الخارجي أعادهم المس�اعد، ليأخذوا موعدًا 
جدي�دًا في عيادة الس�حرة والمردة والجان. قس�م تحقيق األس�باب في معاني الغياب لش�اعر 
ه�ّده الع�ذاب، وش�اخت ذاكرته لكثرة ما رأى من س�راب، الويل لهم إن تج�اوزوا عتبة الدار، 
ولم يفوا بالمقس�وم الذي وزعه رب األرباب على الس�ادة األحرار.. كاش�في األسرار، رافعي 
الضر عن العباد األبرار.. حكيم »جرف الخفايا«.. خير األخيار، وطارد األشرار، وآكل الفجل 

والخيار«)4(.

- »ل�م يع�د الرفاق إل�ى ربقتهم مكتملي�ن إال بعد نحو ش�هر؛ فهناك من س�افر، وهناك من 
انقطعت به السبيل النشغاله«)5(.

هذه الش�واهد كلها تنطوي على قرائن تومئ إلى نية المش�افهة في »الثنائية«، وهذه القرائن 
تتراوح بين القرائن اللفظية المباش�رة التي تتراءى في اس�تخدام ضمير المخاطب الموجه إلى 
المستمع أو تتراءى في اإلشارة إلى الحكاء أو الراوي الذي يقص على الناس، وبين استخدام 

السجع في بعض الفقرات القليلة التي توحي بأهمية السمع في السرد.

ولعلنا نستطيع أن نفسر مفارقة النزوع الشفوي في هذه »الثنائية« بتشبع »الشمري« بالتراث 
الش�فوي الش�عبي الذي ال يخلو الس�رد األدبي في المملكة العربية السعودية من آثاره، وهو ما 

يبدو لنا بوضوح في روايات كاتبة كبيرة مل »رجاء عالم«.

والذي ينبغي أن نش�ير إليه هنا أن النزوع الش�فوي في ثنائي�ة »أظاليل طلح المنتهى« يواكبه 
ن�زوع كتابي )نس�بة إلى الكتابة( محدود يتراءى لنا خاصة في اس�تخدام بع�ض تقنيات الرواية 

)1( جرف الخفايا. ص 65
)2( جرف الخفايا. ص 84

)3( جرف الخفايا. ص 127
)4( جرف الخفايا. ص 149
)5( جرف الخفايا. ص 217
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الجدي�دة، وخاصة تي�ار الوعي)1(، والحوار الداخل�ي)2(، واالرت�داد)3(، وتوظيف األحالم)4(، 
وخاصة في »جرف الخفايا« التي كانت أنضج فنيًا ولغويًا من »فيضة الرعد«.

والمالحظ أن هناك تفاوتًا في »الثنائية« بين إيقاع اإليجاز وبين إيقاع التفصيل في السرد؛ إذ 
إن الكاتب يس�تغرق في تس�جيل التفصيالت الدقيقة أحيانًا، فيجعل الزمن يتحرك آنيًا أو أفقيًا، 
ويوجز في السرد أحياًنا أخرى فيجعل الزمن يتحرك ماضيًا أو عموديًا، وكلما كان الزمن آنيًا أو 
أفقيًا كان الخطاب الروائي مكتوبًا أو مقروءًا، وكلما كان الزمن ماضيًا أو عموديًا كان الخطاب 

شفويًا مسموعًا.

ونستطيع في هذه العجالة أن نتمثل بنصين من »الثنائية« إليضاح إيقاع الزمن األفقي وإيقاع 
الزمن العمودي؛ ففي الفصل الس�ابع من »جرف الخفايا« نرى »فاتنة« من خالل عدس�ة مكبرة 

تلتقط تفاصيل حركاتها آنيًا أو أفقيًا، وذلك على النحو اآلتي:

»أفت�ح الثالج�ة، أعّب من الماء جرع�ات كبيرة. أض�ع القنينة على حافة ح�وض األواني. 
أغس�ل وجهي ورأس�ي.. أرش على صدري رذاذًا باردًا. تهبط قطرات منه عبر فتحة قميصي. 
تتبخر بين نهدي. أشعر بحاجتي إلى االستحمام، لكنني ال أقوى على فعل ذلك؛ ألنني محاطة 

اآلن بكل أحزان العالم وانكسارات األنثى«)5(.

وفي الفصل الس�ادس عشر من »فيضة الرعد« نرى »غزالة« من خالل عدسة مصغّرة توجز 
، وذلك على النحو اآلتي: حركتها في الزمن الماضي عمودياًِ

»انصرفت غزالة مرغمة عن الفيضة وأهلها.. إذ داومت مع جعدة ونساء أخر على الذهاب 
نح�و الحكم�اء األدعياء ف�ي الفيضة واألودي�ة المجاورة لتتلق�ى جرعات جدي�دة من العالج 
بالنفثات، والبخور، والماء المنقوع، والزيوت، والتهاليل المربكة، حتى أن الفيضة لم تعد هي 

هاجسها، ولم تعد هي حديث أهل القرية البائسة«)6(.

)1( جرف الخفايا. ص 26، 159
)2( جرف الخفايا. ص 22، 169

)3( جرف الخفايا. ص 24
)4( جرف الخفايا: ص 110 / فيضة الرعد: ص 71، ص 165، ص 166، ص 176، ص 184

)5( جرف الخفايا. ص 100
)6( فيضة الرعد: ص 215
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إن تكبير عدس�ة الرؤية في الس�رد ف�ي النص األول يجعل الخطاب الروائ�ي خطابًا مكتوبًا 
يوج�ه إل�ى قارئ، أم�ا تصغير عدس�ة الرؤية في الس�رد في الن�ص الثاني فإنه يجع�ل الخطاب 

الروائي خطابًا شفويًا يوجه إلى متلٍق مستمع.

ال نستطيع أن نزعم هنا أن هذا القانون اإليقاعي في السرد قانون جامع مانع � على حد تعبير 
المناطق�ة� ينطب�ق على كل األعمال الروائية، وإنما نزعم أن�ه يمكن أن يتخذ معيارًا للتمييز بين 
مس�تويات الخطاب الروائي المكت�وب والخطاب الروائي المس�موع، ولذلك فإن تعميم هذا 

القانون يحتاج إلى استقراء واسع لتاريخ السرد الروائي عربيًا وعالميًا.
* * *

وأي�ًا م�ا يكن فال�ذي نخلص إلي�ه أن »ثنائية أظاليل طل�ح المنتهى« لعبد الحفيظ الش�مري 
تنط�وي عل�ى مفارق�ة ف�ي الرؤي�ة الفكرية الت�ي تقوم عل�ى التناقض ف�ي بني�ة دالالت الخفاء 
والتجلي، تناظرها مفارقة في األداء الفني، تتراءى خاصة في التناقض بين األسلوب التقريري 
المباشر في المتن وبين أسلوب االنزياح الشعري في عناوين الفصول، كما تتراءى في التناقض 
بين النزوع الش�فوي وبين النزوع الكتابي، فضاًل عن التناقض بين إيقاعات الس�رد وبناء الزمن 

.)Syncnronique( وأفقيًا )Diachronique( عموديًا
* * *
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 النزعة التاريخية في رواية »الغربة األولى«
للكاتب السعودي »عبدالله المعجل«

نطمئ�ن الق�ارئ منذ البداي�ة إلى أننا لن نجتر م�ا كتب عن العالقة بي�ن األدب والتاريخ، أو 
بي�ن الرواي�ة والتاري�خ منذ »أرس�طو« حتى »ج�ورج لوكاتش«، ول�ن نعقد موازن�ة بين وظيفة 
الم�ؤرخ وبي�ن وظيفة المبدع؛ ألن ذلك كله بات من النافل المكرر، وإنما س�نقف عند مالمح 
إس�تراتيجية التأريخ في هذا النص الروائي الذي يعد باكورة أعمال الكاتب الس�عودي عبدالله 

أحمد المعجل، دون مقدمات عقيمة ال تقدم شيئًا جديدًا.
وعل�ى خالف المألوف ف�ي الرواية المحترفة ن�رى عبدالله المعجل يعلن ع�ن نية التأريخ 
صراح�ة في ملحق روايته الموس�وم ب�� »مالحظة أخيرة«؛ فيلفت نظر الق�ارئ إلى »طبيعة هذه 

الرواية ذات الصبغة التاريخية التي تستمد أحداثها وشخوصها من الواقع العام«)1(.
وإذا كنا نعترض على توجيه الكاتب لقارئ روايته وكش�ف أوراق لعبته اإلبداعية على هذا 
النحو الس�افر الذي يحرم ذلك القارئ من فرصة التأويل المبدع، وهو ما يضمن للنص األدبي 
سيرورة إيجابية وحياة أطول وأخصب، فإننا ال نملك إال أن نحترم هذه النية ما دامت مشروعة 
وواردة ف�ي الرواي�ة العالمي�ة والعربية على حد س�واء، وما أعم�ال »تولس�توي« و »بالزاك« و 
»محمد ديب« و »نجيب محفوظ« و »عبدالرحمن منيف« إال ش�اهد حي على مش�روعية هذه 
النية التأريخية التي ال تس�تهدف المتح من التأريخ الرس�مي العام فحسب، بل تستهدف المتح 
من التاريخ المس�كوت عنه، أي تاريخ الشرائح االجتماعية الواسعة والناس المغمورين الذين 
يعيش�ون في الظ�ل ويتأثرون بأحداث التاريخ الع�ام في حياتهم اليومي�ة الروحية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
وقب�ل الوق�وف عن�د مالمح ه�ذه النزعة التاريخي�ة في »الغرب�ة األولى« ينبغي اس�تعراض 

الحدث الروائي لهذا النص في إيجاز وتركيز:
تتخ�ذ هذه الرواي�ة عينات اجتماعية محددة ترصد من خاللها حركة التاريخ ظاهرًا وباطنًا، 
وف�ي مقدم�ة هذه العينات »صالح« بط�ل الرواية الذي كان في البداية بحارًا يعمل على س�فينة 

)1( عبدالله حمد المعجل: الغربة األولى. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2000. ص350.
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»النوخ�ذة إبراهي�م« بوصف�ه »س�ّيبًا« ينزل من يغ�وص إلى الق�اع بالحبال ويس�حبه في الوقت 
المناسب، ثم تزوج وأنجب ومارس أعمااًل كثيرة قبل يستصلح قطعة أرض في قريته بمساعدة 
»خالد« البدوي ويستقر، وعندما تكتشف الطاقة النفطية وتستثمر تأخذ مالمح الحياة في التغير 
شيئًا فشيئًا، وتدرك »أم محمد« زوجته الذكية الطيبة ذلك، فتقترح عليه أن يبني بيتًا ويبيعه ويعمل 
تاج�رًا بداًل من عمله الش�حيح في الزراع�ة، فيأخذ برأيها ويفتح دكانًا لبي�ع المواد الغذائية، ثم 
يحلو له أن يسافر إلى الهند كي يجلب األقمشة برفقة جاره »أبي فهد« الذي اشترى منه البيت، 

ويسافر إلى »الرياض« في قافلة كي يّسوق بضاعته.
إال أن التجارة لم تكن تحول دون أدائه للفرائض الدينية وتتبع أخبار الحرب العالمية الثانية 
الت�ي كان�ت أخبارها تترى من مذياع صديق�ه »أبو ناصر«، وأخبار الحرب العربية اإلس�رائيلية 
سنة 1948، وأخبار الشركات األمريكية التي أخذت تحفر آبار النفط وتستثمره وتوظف بعض 

شباب القرية.
وعندم�ا يبن�ى ميناء »الدم�ام« وتنتعش الحي�اة االقتصادي�ة والتجارية، يأخ�ذ القرويون في 
الهج�رة إل�ى هن�اك تاركين بيوته�م وأعمالهم ف�ي القرية، ويح�اول صالح أن يق�اوم إغراءات 
الهجرة إلى »الدمام« متشبثًا بقريته، خاصة وأنه كان يتطير من هذا التحول الذي جاء بالشركات 
األمريكي�ة الت�ي كانت تضطهد العمال، وم�ن بينهم ابنه »محمد«، لكنه م�ا يلبث أن يرحل إلى 
»الدم�ام«، وهو يتاب�ع أخبار ثورة »الضباط األح�رار« في مصر بقي�ادة »عبدالناصر« الذي كان 

يتأهب لتحرير فلسطين.
ذل�ك هو م�ؤدى الحدث ف�ي »الغرب�ة األولى«، فم�ا مالمح إس�تراتيجية التأري�خ في هذه 

الرواية؟
لعلنا نس�تطيع أن نلخص مالمح هذه اإلس�تراتيجية في نمطين رئيس�ين من أنماط التأريخ، 

هما النمط الصريح والنمط المضمر.

التأريخ الصريح:
يتراءى هذا النوع من التأريخ في التقاط فتات األحداث التاريخية العامة المحلية والعالمية، 

وهو ما يمكن تحديده فيما يأتي:
1 - التأريـخ السياسـي: ويت�راءى لنا ف�ي متابعة أخبار الح�رب العالمية الثاني�ة والصراع بين 
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الحلف�اء وألماني�ا؛ فقد كان الكاتب حريصًا على جعل ش�خصيات روايت�ه تتفاعل مع أحداث 
الحرب، وتترقب نتائجها في ش�غف كأنها معنية بها مباش�رة، ويس�وغ هذا الحرص في الرواية 
بذلك األمل الزائف في تحرير »هتلر« لفلسطين؛ إذ إن كل شخصيات الرواية كانت تتطلع إلى 
خروج »هتلر« منتصرًا من تلك الحرب ومطاردة الصهاينة في فلس�طين، ما عدا ش�خصية »أبي 

ناصر« البعيد النظر الذي كان واقعيًا ساخرًا من مثل هذه األحالم.
ويبل�غ ذلك الحرص حد االفتعال في الرواية عندما نرى النس�وة في مجالس�هن يتحمس�ن 
بش�دة لهتل�ر، عل�ى نحو ما تفعل »أم محمد« التي ترى فيه فارس�ًا »ما مر عل�ى الدنيا مثله، هزم 
اإلنجلي�ز وبيهزم األمي�ركان. يقولون هو اللي بيطرد اليهود. بيذبحهم كلهم ويفك المس�لمين 

من شرهم«)1(، على حد تعبيرها.
وعندما ينتصر الحلفاء على »هتلر« يصاب الناس بإحباط ش�ديد ويعم الش�عور بالكآبة كل 
من�ازل القري�ة؛ »حتى أن صالحًا صار كثي�ر الصمت في المنزل ال يتح�دث إال للضرورة، ولم 
تكن أم محمد قادرة على مس�اعدته وإخراجه من تلك الحالة، فقد امتدت حالة االكتئاب إليها 

أيضًا«)2(.
كما يتراءى لنا هذا التأريخ السياس�ي في معالجة التناقض بين الدولة التي تمالئ الش�ركات 
النفطية األمريكية وتحميها وال تتردد في س�جن كل من تس�ّول له نفس�ه المس�اس بمصالحها 
بالق�ول أو بالفع�ل، وبين الش�عب ال�ذي كان يعاني م�ن اس�تغاللها وتطاولها عل�ى الحريات 
الفردي�ة)3(، وعندم�ا تلج�أ وف�ود القرية إل�ى »الحكومة« ك�ي تنصفهم وتحد م�ن صلف تلك 
الش�ركات الت�ي تقم�ع أبناءهم وتمته�ن كرامتهم اإلنس�انية، يخيب أملهم فيها ويكتش�فون أن 

»الحكومة محكومة«)4(!
وتص�ّور الرواي�ة كذلك م�دى خيبة األمل في الحلف�اء الذين تآمروا على فلس�طين وأخلوا 
بعهوده�م وس�لموها إل�ى الصهاين�ة لقمة س�ائغة، عل�ى الرغم م�ن مناصرة الع�رب لهم على 
المس�توى الرس�مي. كما تش�ير الرواية إلى ح�رب »العجم�ان«)5(؛ والحرب ض�د األتراك في 

)1( عبد الله حمد المعجل: الغربة األولى. ص126.
)2( المصدر نفسه. ص248.

)3( يرجع إلى الرواية. ص289.
)4( الرواية. ص320.
)5( الرواية. ص163.
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الجزيرة العربية)1(.
2 - التأريـخ الفكـري: يتمث�ل هذا التأريخ ف�ي دخول بعض التي�ارات الفكرية إل�ى الجزيرة 

العربية، كالتيار االشتراكي، والتيار القومي.
وي�ؤرخ الكاتب لهذين التيارين من خالل المثقفين العرب المهّجرين إلى الجزيرة العربية، 

ومن خالل نضال عمال الشركة المضطهدين.
إن »ن�زار« المثق�ف الذي تع�ود أن يحل�ل الظواهر تحلياًل علمي�ًا يبرهن للعم�ال أن قضية 
فلسطين ليست معزولة عن مؤامرة كبرى على الوطن العربي، بل هي حلقة في سلسلة مترابطة 
الحلقات تستهدف السيطرة »على الوطن العربي واستعباد شعوبه ومقدراته«)2(، وكذلك األمر 
بالنسبة إلى الشركات األمريكية التي تعد حلقة أخرى في هذه السلسلة أو »النظام المتكامل«)3(� 
عل�ى ح�د تعبيره � وإذا كانت هناك نية حقيقية لمواجهة هذه المؤامرة فال بد من تضامن العرب 

جميعًا.
أم�ا »ناج�ي« زميل »نزار« فإنه يرى أن الدفاع عن الحق العربي في حماية األرض والعرض 
والثروة البد أن يكون ضمن إطار الوعي الصحيح لصيغة نضال الطبقة العاملة، أي إن »القضية 
ليس�ت وطن�ًا ض�د وطن، أو جنس�ًا ضد جن�س، القضية هي ص�راع الطبقة العامل�ة ضد هيمنة 

البرجوازية العالمية«)4( على حد تعبيره. 
ويتابع الكاتب انتشار هذين التيارين الفكريين في أوساط الناس، وخاصة في أوساط عمال 
ش�ركات النفط الذين كانوا يتبعون أساليب النضال المعروفة في أدبيات الفكر االشتراكي، من 

مثل اإلضرابات وتوزيع المنشورات السرية المحرضة، وما إلى ذلك.
كم�ا أن الكاتب يؤرخ للتيار الفكري المناه�ض لهذين التيارين، وهو التيار المحافظ الذي 
كان ينظ�ر إلى ش�عارات االش�تراكيين بكثي�ر من الريبة، ويع�د أنصاره هراطق�ة ملحدين، وفي 

مقدمة من يمثلون هذا التيار المحافظ في الرواية »فهد« ووالده)5(.

)1( يرجع إلى الرواية. ص163.
)2( الرواية. ص300.

)3( الصفحة نفسها.

)4( الصفحة نفسها.
)5( يرجع إلى الرواية. ص301.
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وفضاًل عن هذا، فإن الكاتب يحاول جاهدًا أن يؤرخ للعقل العربي العام في بيئته المحلية، 
ويرصد تطوره من خالل المقابلة بين الثقافة الشعبية التي ال تخلو من خرافات وأساطير، وبين 
الثقاف�ة الرس�مية المعاصرة التي أخذت تعبر عن ذاتها من خ�الل التواصل مع الهند والبحرين 

ومصر والبصرة.
وتمثل الشريحة االجتماعية الواسعة الذهنية الخرافية، أما الذهنية المستنيرة الواعية فتمثلها 
في الرواية فئة من التجار والمتعلمين الذين سافروا واحتكوا بالثقافات األخرى وجلبوا معهم 
المخترع�ات التقنية، من مثل الراديو والبراد والس�يارة والتلفاز والمصباح الكهربائي، وما إلى 

ذلك مما كان يثير دهشة السواد األعظم من الناس.
وإذا كانت »أم حس�ين« و »أم سليمان« الراويتان اللتان يتحلق حولهن النساء واألطفال في 
المجال�س الخاصة في القرية ترويان الحكايات الخرافية والبطولية التي تلهب الخيال وتؤخذ 
مأخذ الجد والصدق في الرواية، فإن »أبا سميح« ومنزله المسكون ب� »الجن« و »العفاريت« � 

كما يزعم أهل القرية � يمثل مظهرًا من مظاهر اإليمان بالخرافة.
وف�ي المقاب�ل يمثل »أب�و ناصر« الث�ري البعيد النظر؛ و »أب�و محمد« بط�ل الرواية؛ و »ابن 

شهالن« مدير مدرسة القرية النخبة المستنيرة المثقفة.
3 - التأريـخ االقتصـادي: يت�راءى ف�ي ح�رص الكاتب على رص�د مظاهر التح�ول من حياة 
الب�داوة والترحال إل�ى حياة الزراعة والغوص على اللؤلؤ واالس�تقرار، ث�م االنتقال إلى حياة 

التجارة والوظيفة.
فإذا كان »أبو محمد« قد جرب حياة البحر والغوص على اللؤلؤ في البداية، فإنه ينتقل إلى 
حياة الزراعة في قريته، فيستصلح أرضًا ويزرعها بمعاونة »خالد« البدوي الذي كان من الرحل 

لكن »أبا محمد« ما يلبث أن يغدو تاجرًا، فيسافر ويستورد البضائع ويعيد تسويقها.
إنه جيل اآلباء الذي يمثله كل من »أبي محمد« و »أبي فهد« و »أبي ناصر«، أما جيل األبناء 
الذي يمثله كل من »محمد« و »ناصر« فإنه كان يتطلع إلى حياة الوظيفة في ش�ركات النفط أو 

في وظائف الدولة في المدينة.
وإذا كان الجي�ل األول يظل مرتبطًا بجذوره وقيمه الدينية والفكرية واالجتماعية المحلية، 

فإن الجيل الثاني يميل إلى التنصل من تلك القيم ويجنح إلى التمرد والتحرر.
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ويكف�ي أن نتمث�ل في هذه العجال�ة بحرص رموز هذا الجيل على تحري�ر تربهم »مرزوق« 
الذي كان يعاني من الرق)1(، واجتماعهم في المزارع للهو والتدخين والشرب.

وق�د جع�ل الكاتب الجيل الثاني في الرواية يفرض أس�لوبه في الحي�اة، ولذلك نرى رموز 
الجي�ل األول يغادرون القرية في نهاي�ة المطاف ويهاجرون إلى »الدمام« مع أبنائهم، ويتركون 
مزارعهم ومتاجرهم في القرية حتى »خالد« البدوي الذي كان يس�اعد »صالح« في اس�تصالح 
األرض والعناي�ة بالمزرع�ة أراد أن يغ�ادر إل�ى »الدم�ام« كي يعمل ف�ي الحدائق الت�ي تقيمها 

الشركة.
وإذا كان »صالح« يصر في البداية على البقاء في القرية: »لو ما يبقى في هالديرة إال جدرانها 
م�ا أن�ا تاركه�ا«)2(، نق�ول: إذا كان »صالح« يصر على البق�اء في القرية وحي�دًا، فإنه يضطر في 
النهاي�ة إل�ى أن يتراجع عن رأيه ويفاج�ئ زوجته »أم محمد« التي كانت تس�ايره على مضض، 

قائاًل: »أم محمد.. يا الله اجمعي اغراضك، بكرة نشد للدمام«)3(!

ب - التأريخ المضمر:
يتراءى لنا هذا النمط من التأريخ فيما ال تقوله الرواية بأس�لوب مباش�ر، وهو الذي يش�كل 
شعرية الرواية في الحقيقة؛ ألن المتلقي يستقرئ ذلك التأريخ مما وراء البنية اللغوية، وما وراء 

األحداث والشخصيات، وبتعبير آخر فإن ذلك كله يمرر خطاب ميتافيزيقا النص الروائي.
وأيًا ما يكن فإننا نستطيع أن نستقرئ هذا التأريخ المضمر على النحو اآلتي:

1 - العالقة مع اآلخر: يتمثل اآلخر هنا في شركات النفط األجنبية التي يبدو وجودها طبيعيًا 
تفرض�ه المصالح االقتصادية والتجارية على مس�توى الس�لطة، ولكنها تب�دو دخيلة وعنصرية 

ومستغلة تستهدف الهيمنة على ثروات الشعوب على المستوى الشعبي.
والرواية تحمل هذه الش�ركات مس�ؤولية تغيير البنية الديموغرافية المحلية، وإغراء المزار 

عين بالهجرة من الريف إلى المدينة، وما ينتج عن ذلك من مشكالت اجتماعية واقتصادية.
وعل�ى المس�توى الوجدان�ي المضم�ر تنظر الرواي�ة إلى هذا اآلخ�ر بوصفه معتدي�ًا مدمرًا 

)1( يرجع إلى الرواية. ص291، 314، 315.
)2( الرواية. ص335.
)3( الرواية. ص349.
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للوج�دان اإلقليم�ي والقومي على حد س�واء؛ ولك�ن الرواية ال تقول ذلك تصريح�ًا بل إيماء 
وتلميحًا، وهو ما يتراءى لنا من خالل »كآبة« صالح التي تتأجج كلما ظهر اآلخر على مس�رح 
األحداث)1(، وهذه »الكآبة« تدفع ببطل الرواية إلى حافة االنهيار واإلحساس الممض بالعجز 

واالنكسار واإلحباط عندما نراه يلجأ إلى المقابر)2(.
وإذا كان ظاه�ر هذا اللج�وء إلى المقابر يتصل برغبة »صالح« في زي�ارة قبري والديه وقبر 
ابنته »ش�ريفة« التي ماتت في والدة عس�يرة، فإن التفكير في هذه الزيارة كان على إثر حوار دار 
بي�ن »صال�ح« و »خلف« المجنون الذي كان يتنبأ ويقول حكمة ال يدركها إال ذوو األلباب من 

أمثال »صالح« الذي كان يحب االستماع إليه.
»كان المجنون كعادته جالسًا على األرض ومسندًا ظهره إلى الجدار في مواجهة الباب.

رفع نظره حين رأى صالحًا قادمًا:
- هال بصالح.. حياك.. تبي باجالء؟

لم يرد صالح.. اقترب من المجنون وجلس بجواره على األرض وأسند ظهره إلى الجدار. 
التقط حبة باجالء من يد المجنون ومضى يمضغها صامتًا.

- دخلت ولدك في الشركة؟ بالبركة! قال المجنون. 
لم يرد صالح.

- يا رجال.. أبرك لك.. يصير ولد الشركة وال يصير ولد الحكومة.
بقي صالح صامتًا، وصمت المجنون.

مضت فترة طويلة على هذه الحال، وبدأ المجنون يتمتم كعادته، وصالح صامت. األفكار 
بدأت تستبد به.. لم يخطط لهذا.. كان ينوي أن يتحدث مع المجنون.. أن يطلب منه أن يسمعه 

آخر أشعاره.. ولكنه شعر بنفسه كالمسيَّر بدون إرادة.
جلس صامتًا لفترة طويلة يستمع إلى تمتمات خلف وقد رفع عينيه إلى السماء، أو ما يمكن 
رؤيته منها من خالل ذلك الزقاق الضيق. كان الظالم حالكًا، وبرغم ضيق مس�احة الرؤية فقد 
كانت الش�هب التي تعبر تلك المس�احة كثيرة وكانت النجوم تبدو في المس�اء كأنما هي قطعة 

)1( يرجع إلى الرواية. ص190، 321، 326، على سبيل المثال.
)2( يرجع إلى الرواية. ص285.
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متواصلة من الضوء.
نه�ض صال�ح م�ن مكان�ه. ألقى نظ�رة أخيرة ف�ي اتج�اه المجنون ال�ذي كان محنيًا رأس�ه 
ومس�تغرقًا في تمتماته. لم يرفع المجنون نظره نحوه. س�ار صالح خارجًا من الزقاق وبداًل من 
أن يأخذ الطريق المباشر مضى في اتجاه الصحراء. حين أصبح بجوار المقبرة مضى يتمتم«)1(.
لقد تعمدنا أن نتمثل بهذه الفقرات الطويلة كي نقف على مدى انشغال بطل الرواية بهاجس 
اآلخر الذي أصبح يشكل تهديدًا للوجدان )Feeling(، وكأن هذا اآلخر يقوده إلى الفناء الذي 

ترمز إليه المقبرة.
2 - الحيـاة الروحيـة واألخالقية: أرخ الكاتب لجوانب هذه الحياة من خالل أمش�اج أحداث 
وإيماءات مبثوثة في الرواية، ومن هذه األمشاج ما يتصل بفريضة الصالة التي كانت تؤدى في 
أوقاتها في مس�جد القري�ة، وخاصة صالة الفجر التي كان اإلمام يحرص على أدائها بتس�جيل 
أس�ماء المصلي�ن والمناداة عليهم كل فج�ر؛ »ليتم تحديد الذين يتغيبون ع�ن صالة الجماعة، 
وم�ن ثم يصبحون عرضة للمس�اءلة من س�لطات القرية الدينية«)2(، ولذلك ف�إن أعيان القرية، 
م�ن أمث�ال »أبي ناصر« و »أبي محمد« و »أبي فهد« كان�وا مواظبين على أداء صالتهم جماعة، 
ولكنهم يتس�اهلون في أداء الصلوات األخرى في المس�جد لكثرة المصلين وصعوبة المناداة 

على الجميع، بل إن »صالح« كان يؤدي »فريضتي الظهر والعصر جمعًا«)3( في بيته أحيانًا.
ومن هذه األمش�اج أيضًا ما يتصل بش�يوع الشذوذ الجنس�ي في أوساط المراهقين)4(، وفي 

معسكرات عمال شركة النفط)5(، وتصابي المسنين وزواجهم من البنات الصغيرات)6(.
فكل هذا يعد من المسكوت عنه أو التأريخ المضمر الذي تومئ إليه الرواية تلميحًا.

* * *
وبعد، فهل استطاع الكاتب أن يقدم رؤى فكرية جديدة في سياق التأريخ؟

)1( الرواية. ص285-284.
)2( الرواية. ص45.

)3( الرواية. 232.
)4( يرجع إلى الرواية. ص256، 257.

)5( يرجع إلى الرواية. ص292.

)6( يرجع إلى الرواية. ص258.
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في ظننا أن الحدث األهم الذي كان مثل الجلمود الذي يرمى في البركة المستقرة فيرّجها، 
ويجعل مياهها تتطاير في كل اتجاه، يتمثل في قدوم شركات النفط وتأثيرها العميق في الحياة 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة والثقافية، وهذا الحدث س�بق لكاتب آخر أن كت�ب عنه وحلل آثاره 
بدق�ة ومنهجي�ة متفردة، وه�و عبدالرحمن منيف في خماس�ية »م�دن المل�ح«)1(، ولذلك فإن 
»صالح« في »الغربة األولى« يكاد يكون نسخة باهتة عن »متعب الهذال« في »التيه«)2( لمنيف.

أما التأريخ للتيارات الفكرية المعاصرة التي أخذت تتسرب إلى الجزيرة العربية منذ العقود 
األولى من القرن العش�رين فقد س�بق لكات�ب آخر كذلك أن تتبعها في بع�ض أعماله الروائية، 

وهو »تركي الحمد«، وخاصة في ثالثيته »أطياف األزقة المهجورة«)3(.
إال أن ذل�ك ال ينق�ص كثي�رًا م�ن قيمة »الغرب�ة األولى« في ه�ذا الجانب؛ ف�إذا كانت تيمة 
شركات النفط وآثارها قد استهلكت، وإذا كانت التيارات الفكرية المعاصرة قد عولجت، فإن 
ما يتصل ب� »المسكوت عنه« أو التأريخ المضمر، يشكل لمسة جريئة وجديدة نسبيًا في الرواية 

الخليجية.
* * *

أي�ًا م�ا يكن فإن الذي يهمن�ا أخيرًا هو أثر هذه النزعة التأريخية ف�ي الجوانب الفنية في هذه 
الرواية.

1 - األثر البنيوي:

لق�د مارس�ت النزع�ة التأريخي�ة تأثيرًا واضح�ًا في بني�ة الح�دث الروائي في ه�ذا العمل، 
ويت�راءى لن�ا ذلك في عدم التركيز عل�ى حدث واحد متناٍم، وبداًل من ذل�ك ركز الكاتب على 
عنصر الشخصية فقدم لنا مجموعة من شرائح المجتمع المتنوعة، كشخصية البدوي، والتاجر، 

والمرأة، والمراهق، والطفل، والمعلم، والحاكم، واإلمام، وما إلى ذلك.
وم�ن هن�ا اتس�ع المجال أم�ام الكاتب كي يقدم لن�ا أحداثًا فرعي�ة كثيرة تس�تهدف التأريخ 

لجوانب شاملة في زمن الرواية.

)1( يرجع إلى خماسية »مدن الملح« لمنيف. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط1/ بيروت 1992م.
)2( يرجع إلى »التيه« لعبدالرحمن منيف. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط1/ بيروت 1992م.

)3( يرجع إلى »أطياف األزقة المهجورة« لتركي الحمد. دار الساقي. ط2/ بيروت 2000م.
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وإذ كان »عبدالل�ه المعج�ل« قد غطى كثي�رًا من هذه الجوانب في أح�داث روائية متكاملة 
ومتآلفة، فإن انسياقه في سبيل التأريخ لسائر الجوانب جعله يتكلف أحداثًا ومواقف غير مقنعة 
ومتطفلة على البناء، كأن يقحم قصة عتق العبد »مرزوق«)1(، وكيف أن س�يده كان يرفض عتقه 
ويصر على بيعه، وما دام ذلك العبد ال يملك نقودًا حتى يشتري حريته فإن فتية القرية يتطوعون 

فيجمعون مبلغًا ماليًا ويحررونه.
وم�ن المواق�ف المفتعل�ة كذل�ك ف�ي الرواية، تل�ك المواقف التي ن�رى فيها نس�وة القرية 
المح�دودات الثقاف�ة المثق�الت بأعباء المنازل ومس�ؤوليات تربي�ة األبناء، ُيش�َغلن بالحرب 

العالمية الثانية، ويحّللن أحداثها، ويتنبأن بانتصار »هتلر«)2(، وما إلى ذلك.

2 - األثر األسلوبي:

ويت�راءى ف�ي ان�زالق الكاتب إلى التأريخ بأس�لوب مباش�ر، فبداًل من تتب�ع أخبار الحرب 
ونتائ�ج الص�راع بين األلمان والحلفاء بوس�اطة المذياع، أو بوس�اطة الحوار ال�ذي كان يدور 
بين الشخصيات الروائية في مجالس القرية، أو في معسكرات عمال شركة النفط، يتناول تلك 

الحرب بأسلوب مباشر وكأنه مؤرخ شاهد عيان!، على نحو ما نرى في هذه الفقرة:
»بدأت الحرب تضع أوزارها، تم تحرير فرنسا، وتوغل الجيش الروسي داخل ألمانيا حتى 
احتل برلين، واستس�لمت ألمانيا دون ش�روط، ولم يبق في الساحة س�وى اليابان تقاوم وتكاد 

تنهار مقاومتها«)3(.
وق�د امتد هذا األس�لوب التأريخي المباش�ر إلى جوانب أخرى في الرواية، فش�مل رس�م 

بعض الشخصيات الروائية، مثل شخصية »عبدالعزيز« االبن ا ألصغر لبطل الرواية.
يصف الكاتب لنا شعور »عبدالعزيز« وهو يدخل المدرسة ألول مرة على النحو اآلتي:

»إذا كان صباح يوم الس�بت التالي متميزًا بالنس�بة لصالح فإنه أكثر تمي�زًا لعبدالعزيز. ذلك 
يوم تدش�ينه في الحياة العامة. س�يدخل المدرس�ة ألول مرة، يفقد المرء جزءًا كبيرًا من البراءة 
الت�ي تصاحب�ه منذ والدته لحظة دخوله المدرس�ة. ه�ذه الحقيقة كانت تهيمن على أحاس�يس 

)1( الرواية. ص291، 315.
)2( يرجع إلى الرواية. ص128-127.

)3( الرواية. ص167.
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عبدالعزيز في اليومين السابقين للمدرسة، وإن لم يتمكن عقله الصغير من إدراكها. في الواقع 
ليس�ت القضية في فقدان جزء من تلك البراءة قدر ما هي في اس�تمرار تس�ربها بعد ذلك حتى 
تتالش�ى تمامًا في منتصف العمر. لم تكن أحاس�يس عبدالعزيز قادرة على الوصول إلى ذلك 

العمق من الرؤية«)1(.
فالكاتب هنا يس�قط أفكاره وأحاسيس�ه على ش�خصية »عبدالعزيز« في لحظة استثنائية في 
حيات�ه، وه�و يفع�ل ذلك عن وع�ي وإصرار، ولذل�ك فقد فوت فرص�ة التعبي�ر العفوي الذي 

يناسب مستوى الطفولة في هذا الموقف.. إنها � بتعبير آخر� سلطة المؤرخ.
وه�ذه الس�لطة تت�راءى ف�ي مواقف أخرى ف�ي الرواية؛ فف�ي موقف وص�ف الحدب على 
حفي�دي »صالح« اليتيمين يملي الكاتب المؤرخ المهيم�ن على عالم الرواية رأيه على الصبي 

»سليمان«، ومن ثم على القارئ، بأسلوب مباشر مقحم على النحو اآلتي:
»أن ال تع�رف أمك إطالقًا لهو أمر هي�ن، فأنت تتكيف مع واقعك الذي بعثت فيه، وتصبح 
ج�زءًا من�ه كما هو ج�زء منك. أما أن تفقد أمك بعد أن تكون قد أغرقت في حنانها فأنت أش�به 
بمدين�ة قامت على ش�اطئ نهر ثم جفت مي�اه ذلك النهر فجأة. لن تعوض�ك المياه التي تجبى 
إلي�ك بي�ن الفينة واألخرى. تقضي بقية عمرك باحثًا عن النهر، وقد تنخدع كثيرًا وقد تستس�لم 

للخداع أحيانًا راغبًا في أن تحلم بالنهر إذا لم يكن هناك أمل في وجوده على أرض الواقع.
سليمان كان يحمل في مالمحه تلك السحنة الحزينة التي تعتري كل من فقد نهره«)2(.

فالصب�ي »س�ليمان« في ه�ذا الموقف يبدو مثق�اًل برؤية الكاتب التي حمله إياها بأس�لوب 
مباشر، كما نرى بوضوح.

* * *
ومهم�ا يك�ن فال�ذي نخلص إليه أن إس�تراتيجية التأريخ ف�ي رواية »الغرب�ة األولى« كانت 
ش�املة للجوانب الواقعية الظاهرة والباطنة على حد س�واء، وأنها المس�ت كثي�رًا من التيمات 
المس�كوت عنها في الرواية الخليجية، على الرغم من أنها لم تس�تطع أن تضيف رؤى جديدة 

في سياق تمثل التاريخ الرسمي المعروف.

)1( الرواية. ص200.

)2( الرواية. ص270.
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وقد انعكس�ت النزعة التأريخية في هذه الرواي�ة على األداء الفني، وخاصة في مجال البناء 
ورس�م الش�خصيات والمواقف، ونأم�ل أن يتجاوز عبدالل�ه المعجل هذه الهن�ات في أعماله 

الالحقة.
* * *
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 داللة الشكل في رواية »الغيمة الرصاصية«
لـ »علي الدميني«

تختلف بنية الرواية من عمل إلى آخر من حيث محور االهتمام أو مركز الثقل؛ فهناك رواية 
يكون الحدث فيها هو محور التركيز على نحو ما نرى في الرواية البوليسية مثاًل، وهناك رواية 
تكون الش�خصية فيها هي محور التركيز على نحو ما يتراءى في الرواية الس�يكولوجية، وهناك 
رواية يكون المضمون فيها طاغيًا على س�ائر عناصر البناء األخرى، كما هو األمر بالنس�بة إلى 
الرواي�ة الفلس�فية أو الرواية األيديولوجية، وهن�اك رواية تكون اللغة هي األكث�ر حضورًا فيها 
على نحو ما نرى في نصوص الحداثيين الراهنة، وهناك رواية يكون الش�كل فيها بؤرة التركيز 
على حس�اب عناصر البن�اء الروائي األخرى، على نحو ما يبدو ف�ي رواية »الغيمة الرصاصية« 

لعلي الدميني.
وقب�ل أن نبي�ن ذلك يحس�ن بن�ا أن نلخص ه�ذا العم�ل الذي يع�د باكورة أعمال الش�اعر 
السعودي على الدميني الذي لم يسبق له أن خاض مغامرة الكتابة الروائية من قبل، بل كان في 
عداد ش�عراء المملكة العربية الس�عودية، ثم أراد أن يتحول إلى كتابة الرواية، على نحو ما فعل 

غازي القصيبي من قبل.
ال تقدم هذه الرواية حدثًا واحدًا ذا بداية ونهاية محددتين كما عهدنا في الرواية الكالسيكية، 
وإنم�ا تقدم لنا مجموعة من األحداث المتداخلة أو المتوازنة التي يمكن أن تتواصل فيما بينها 
بطريق�ة غير مباش�رة، ولكنه�ا تظل منفصلة بعضها ع�ن بعض من حيث البناء والزمن والس�رد 

والشخصيات.
أ - وأول هذه األحداث التي يجدلها علي الدميني في هذه الرواية، يتراءى في »أطراف من 
سيرة سهل الجبلي« الذي كان موظفًا في بنك في الدمام، وعرض عليه طلب قرض عاجل 
باسم »مسعود الدهماني«، وهو شخص وهمي خرج من نص روائي كان »سهل« قد حاول 

صياغته بمشقة كبيرة، ولم يفرغ منه.
ونفاجأ بهذا الش�خص الوهمي وهو يتحلى بصفات الش�خص العادي الحّي الذي يلح في 
طلب القرض، ويوسط معارف وزمالء ل� »سهل« كي يقنعوه بالموافقة على ذلك القرض الذي 
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يريد أن يسدد لقوم »عزة« � وهي بطلة مشروع الرواية التي كان »سهل« مشغواًل بها � التي اتهم 
بقتل غنمها وقتل إخوانها في معركة سالت دماؤها وُحّمل تبعاتها وديات قتالها.

وينظر »س�هل« موظف البنك في طلب القرض بجدية، فيستفس�ر عن مصادر دخله وعمن 
يكفله، ويريد أن يطمئن بنفسه فيأخذه بسيارة حتى يرى ممتلكاته المزعومة ب� »وادي الينابيع«، 
فيقطع المفازات الموحش�ة حتى ي�درك ذلك المكان الوهمي، وفي أثن�اء الرحلة يقيده طالب 
القرض حتى ال يفّر، ويجبره على مواصلة الس�ير حتى يصل به إلى »الوادي« الذي تتناحر قراه 

من أجل المياه والكأل والحدود.
وهناك يش�تري »مس�عود الهمداني« قطيعًا من الغنم بالقرض الذي اس�تلمه، على أن يقدم 
نصفه دية للرقاب التي أهلكها، أما النصف اآلخر فقد وعد بأن يرعاه حتى يسدد دينه من ريعه 
للبنك، ولذلك فقط اضطر »س�هل« أن يظل في الوادي، وينش�ئ عالقات مع س�كانه من أمثال 
»اب�ن عي�دان« و »جاب�ر« و »حم�دان« و »مريم« و »ن�ورة« و »مبروك« و »عبي�د« و »صفوان«، 
ويراق�ب الص�راع بين قرى »الرملية« و »العبادل« و »الش�مالية«، وهي الق�رى التي كانت على 
خالف مس�تمر بس�بب الحدود وتوزي�ع المياه والمراع�ي، وهو الخالف ال�ذي كان يمكن أن 
ُيَفضَّ بإنش�اء س�د يروي الجميع، ولكن هذا السد ظل حلمًا يراود الناس، ولم يشرع في تنفيذه 
على أرض الواقع؛ ألن اإلنس�ان الوحيد الذي يعرف مكانه بدقة هو »عزة« بطلة مش�روع رواية 

»سهل« التي كانت متمنعة ترفض العودة إلى الوادي.
وقد انتهز س�كان »الوادي« إقامة »س�هل« بينهم، فأخذوا يعاتبونه ويحاكمونه على التدخل 
ف�ي مصائره�م من خالل مش�روع روايته، حت�ى انتهى به األمر إلى أن يس�جن ف�ي »مغارات« 
الوادي، وعندما يطلق س�راحه بعد س�نوات يحاول أن يعيد صياغة نصه باإلفادة من معلومات 
كانت مدونة في »س�جالت« ش�يخ الوادي ومؤرخ أحداثه وحكيمه وسيده »ابن عيدان« الذي 
عّمر فبلغ خمس�مئة س�نة، وكان أكب�ر أبنائه يبلغ من العمر أربعمئة س�نة، وأصغ�ر أحفاده يبلغ 
عش�رين يوم�ًا)1(، ولكن تلك »الس�جالت« كان�ت محفوظة في قب�و القلعة التي يقي�م فيها ابن 

عيدان مراقبًا كل ما يحدث في الوادي من خالل مرايا ضخمة كانت قابعة على قمم الجبال.
ويعمل »س�هل« على كس�ب وّد »نورة« حتى تس�اعده على الوصول إلى تلك »السجالت« 

)1( يرجع إلى »الغيمة الرصاصية« لعلي الدميني. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 1998م، ص30.
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دون ج�دوى؛ ألّن اب�ن عي�دان ل�م يكن يرغب ف�ي اكتمال مش�روع الرواية وع�ودة »عزة« إلى 
ال�وادي؛ ألنها كانت تنافس�ه وتهدد وجوده بم�ا تتميز به من ذكاء ومق�درة، وهو ما يفصح عنه 

»أبو مريم« ل� »سهل« عندما ينزل ضيفًا عليه:
»لق�د بلغتنا أجزاء من قصة ع�زة تتحدث عن اختفائها، وعن مكرمات ظهورها مرة أخرى، 
حي�ث ل�ن يتعدى الجار على حقوق جاره؛ وال أهل قرية على آخرين؛ وال ترعى المواش�ي إال 
فيما خصصه لها أصحابها؛ وعن موقع السد أيضًا، لكن الموقع أصاب جدنا ابن عيدان بالفزع. 
لقد أخبرني، يوم كنت في مس�تودع س�ره منذ زمن بعيد، بأنه حلم ذات ليلة فرأى عزة تشير إلى 
موقع الس�د، وهو يمتد من باب المغارات إلى حوش القلعة، وأنه أبصر جدران القلعة تتهاوى 
تح�ت ضغط الم�اء، فأيقن أن عزة تهدد وجوده ذاته، وتمنعه م�ن التحكم في الماء والمصائر، 

لذا لم يعد متحمسًا لخروجها من كتابك«)1(.
ويلجأ »سهل« إلى السحر مستنجدًا بالعجوز »زعفرانة« عسى أن تظهر »عزة« كما سبق لها 
أن ظه�رت في بيت�ه، فيمنى باإلخفاق الذريع؛ ولذلك يظل يتخب�ط داخل هذه الحلقة المفرغة 
الت�ي تحاص�ره؛ فهو ينتظر »اكتمال القطيع، والقطيع ال يكتمل دون بناء الس�د، والس�د ال يقوم 

قبل أن تخرج عزة، وعزة لن تخرج قبل أن يأخذ نصها شكله النهائي«)2(.
وبينما كان »س�هل« مش�غواًل بهاجس إكمال الرواي�ة وظهور عزة، يفاج�أ بعودة »حمدان« 
� أح�د ش�خوص الرواية � برفق�ة زوجته )أي زوجة »س�هل«!( التي ظلت تنتظ�ر عودة زوجها 

سنوات طويلة، ولم تجد بدًا من االرتباط ب� »حمدان« بعد يأسها من عودته.
والذي يسّوغ عودة »حمدان« إلى الوادي أنه كان يريد أن يستقر في موطنه وينفذ مشروعاته 
الثقافية والحضارية الليبرالية، وهو ما يرى فيه »جابر« مناقضًا لمشروعه في الدعوة إلى الملكية 

الجماعية التي يأمل أن تقضي على تناقضات الوادي وصراعات قراه)3(.
وفي حركة مفاجئة غير مقنعة يحرق »سهل« مشروع قصة »عزة«، وينثر رماده »على رؤوس 

الجبال واألشجار والطيور والمراعي«)4( ويتخذ قرارًا بالعودة إلى بلدته.

)1( المصدر نفسه. ص137.
)2( الرواية. ص115.

)3( يرجع إلى الرواية. ص190-188.
)4( الرواية. ص235.
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الرحلة  بهذه  يقوم  أن  قبل  نفسه  »سهل«  سجن  قصة  في  يتراءى  األحداث  هذه  ثاني   - ب 
الخيالية إلى الوادي، حيث تدور أحداث مشروع قصة عزة.

ذلك أن »س�هاًل« كان منخرطًا في تنظيم يس�اري محظور تالحق الس�لطة أعضاءه، وعندما 
يعتق�ل بع�ض أفراد ذلك التنظيم يفر »س�هل« إلى اليونان، فيمكث عدة أش�هر ثم يتصل برفيقه 
»عبود« مستفسرًا عن األوضاع، ويعلم منه أنه لم يطرأ أي جديد، ويحس بشيء من االطمئنان 
فيح�زم حقائب�ه ويع�ود إلى »الظه�ران« حي�ث يعتقل ف�ي المطار، ويوض�ع في زنزان�ة بالدور 
األرضي، فيقضي مدة طويلة كان يحقق معه في أثنائها فيسأل عن عالقته بالتنظيم، وعن أسماء 

رفاقه وعلى رأسهم »مصطفى«.
ويصف »سهل« معاناته في السجن بعيدًا عن زوجته وأبنائه حريصًا على ذكر أدق تفصيالت 
العذاب الجس�دي والنفس�ي في المعتقل، وخاصة عزله عن الس�جناء اآلخرين، وهو ما جعله 

ينشئ عالقة حميمة مع نملة يصفها على النحو اآلتي:
»ال أن�ام إال قري�ب الصبح حين أطمئن إلى أنني لن أس�تدعى، فيتص�ل منامي حتى الظهر، 
لكن زائرًا دخل غرفتي صباح أحد األيام فأيقظني. كانت نملة س�وداء متوس�طة الحجم تمشي 
على س�اقي بهدوء وحنان، فجلس�ت ووضعتها برفق في كفي. بدت هادئة الحركة وهي ترفع 
رأسها نحوي ثم تعود لتشم أطراف أصابعي. تأملتها وداخلتني ألفة دفاقة شدتني إليها. تراءت 
لي كصديق أو زميل مسكن أو خيال كائن يشاغلني عما يتراكم فوق قلبي من سحب األوجاع 
ورهبة الخوف، وقطعت الس�اعات الطويلة وأنا أتحدث إليها. حاولت التس�لل خارج الزنزانة 
فحذرته�ا من ذلك، وحين أنش�غل عنها كنت أضعها بين المخدة وزاوي�ة ركن الزنزانة، أما إذا 
قم�ت بزي�ارة الحمام فإنني أغطيها بغترتي، لكنني حين أصع�د للتحقيق ألبس كل ثيابي وألف 
الغترة على رأسي وأطراف وجهي لتحتمل معي بعض الصفعات، فيغيب في رعب االستدعاء 
كل ش�يء، حت�ى صديقتي الوحي�دة، غير أنها بوفاء نملّي نادر ال تغادر مكانها، لكي ال أنش�غل 
به�ا وق�ت التحقي�ق، فكن�ت ألقاها عق�ب عودتي م�ن التحقيق ف�ي مكانها على مخ�دة نومي 

تنتظرني«)1(.
عل�ى هذا النحو كان »س�هل« يروي قصته من بداية اعتقاله حت�ى اعترافه في نهاية المطاف 

)1( الرواية. ص69.
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بعد مواجهته ببعض رفاقه الذين قبض عليهم، ثم خروجه من المعتقل.
وقد كان »س�هل« يروي قصة س�جنه مس�تخدمًا تقنية االرتداد بحروف عميقة لتمييزها عن 

قصة »عزة«.
قصة  من  أمشاجًا  تلقى  الذي  الراوي  المؤلف  قصة  في  يتراءى  األحداث  هذه  وثالث   - ج 
عزة في صورة منقوشات على قطع الجرار المكسورة؛ وكتابة موشومة على جلود الغنم؛ 
ومسودات كتبها »جاسم« مروية عن »خالد«؛ وأشرطة تسجيل بصوت »خالد« و »سهل« 

وغيرهما.
فهذه المادة التي عثر عليها مصادفة تعرض على المؤلف »علي« الذي ال يعيرها أي اهتمام 
في البداية النش�غاله بحرب ا لخليج األولى، وما كان لها من آثار س�لبية في الوجدان العربي، 
ولكنه ما يلبث أن يتخذها هاجس�ًا رئيس�ًا في حياته، محاواًل لمَّ ش�تات تل�ك المادة القصصية 

وصياغتها صياغة أدبية.
تلك أهم األحداث التي أراد علي الدميني أن يجدل خيوطها في »الغيمة الرصاصية«، وهي 
كم�ا نرى تختلف في طبيعتها ظاهريًا، لكنها تتواص�ل وتتآلف في مضامينها؛ فإذا كان الحدث 
األول الذي يحتل مساحة أكبر في الرواية خياليًا فإن الحدث الثاني يعد حدثًا روائيًا واقعيًا، أما 
الحدث الثالث فإنه حدث مقالي مباشر، وهذه األحداث جميعًا تتواصل من حيث المضمون، 
وخاصة الحدثين األول والثاني اللذين يعد أحدهما مكماًل لآلخر، أو إسقاطا له؛ ألن »سهل« 
ف�ي الحدثين المذكورين كان يعاني من تجربة القمع والس�جن واإلحباط الذي يفقده مالمحه 

اإلنسانية، فيحرق مشروع قصة عزة في الحدث األول ويصادق النملة في الحدث الثاني.
وأيًا ما يكن فإن الذي يهمنا اآلن هو لعبة الشكل التي تطغى على هذه الرواية؛ فما تجليات 

هذه اللعبة الشكلية في هذا العمل؟
إنها تتجلى في الولع الشديد بتجريب أشكال أدبية � وال أقول روائية فحسب � كثيرة، يكفي 

في هذه العجالة أن نسجل أهمها:

1 - شكل التغريب:

وهو ش�كل مستمد من اإلبداع المس�رحي أصاًل، وخاصة في مسرح »لويجي بيرانديللو«، 
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وفي مسرح »برتولد بريخت«.
يزع�زع »بيرانديللو«ج�دار الوهم المس�رحي الذي يفص�ل بين الواقع المباش�ر أو الحقيقة 

وبين ما يعرض على خشبة المسرح بوصفه خيااًل أو وهمًا مختلفًا عن الواقع المعيش.
ففي مس�رحية »ست شخصيات تبحث عن مؤلف«)1( يضرب »بيرانديللو« بتقاليد المسرح 
الكالس�يكي � الت�ي تقوم على اإليه�ام � عرض الحائ�ط ويقدم لنا مخرجًا يحاور ش�خصيات 

المسرحية التي يريد أن يخرجها على مرأى ومسمع من المتلقين.
ويأت�ي »بريخت« فيما بعد فيحلل أس�لوب التغريب، وينّظر له، ويتخ�ذه أداة لتغيير العالم؛ 
وذلك من خالل انتزاع المتلقي من الوهم أو »الغيبوبة« التي يؤكدها الشكل المسرحي األرسطي 

الذي كان يستهدف »التطهير« أو »الكاثارسيسCatharsis« بداًل من الوعي والتغيير)2(.
وق�د أراد »بريخت« أن يحقق التغريب من خ�الل إزالة الجدار الوهمي الرابع الذي يفصل 
بين المتلقي وبين المس�رح، موظفًا كثيرًا من الوس�ائل التغريبية البنائية والسينوغرافية على حد 

سواء)3(.
إذن فالتغري�ب نش�أ في حضن المس�رح بداية، لكنه أخذ يروج ف�ي الرواية كذلك، وما هذا 

النص الروائي الذي نحلله هنا إال مثال واضح على ذلك.
يكش�ف  الدمين�ي في هذه الرواي�ة أوراق لعبته الروائي�ة للقارئ، وال يح�رص على إيهامه 
بمنطقية أو واقعية عالمه الروائي على نحو ما نرى في س�ائر األعمال الروائية المألوفة، بل نراه 
يص�ف مكابدات المؤلف المبدع الذي يحاول أن يصيغ عمله ويخرجه في ش�كل مقبول، وال 

يتورع عن ذكر اسمه في الرواية كما فعل عندما عرضت عليه مادة الرواية:
»يا أس�تاذ علي في هذه الحقيبة أجزاء من نص ممزق من مخطوطة قديمة، حاولنا تجميعه 
فخانتنا المقدرة، وقد أش�ار عليَّ بعض األصدقاء بأن أعرضه عليه لعلك تس�تطيع إخراجه من 

الشركة  محمد.  إسماعيل  محمد  ترجمة  بيرانديللو.  للويجي  مؤلف«  عن  تبحث  شخصيات  »ست  إلى  يرجع   )1(
التعاونية للطباعة والنشر. القاهرة )د.ت(.

)2( يرجع إلى »المنطق الصغير في المسرح« لبرتولد بريخت. ترجمة الدكتور أحمد الحمو. مجلة »اآلداب األجنبية«. 
عدد تشرين أول. دمشق 1975م.

)3( يرجع إلى كتاب »أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي« للدكتور الرشيد بوشعير. دار األهالي. الطبعة 
األولى. دمشق 1996م.
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حقيبته إلى النور«)1(.
فه�ذا يعد م�ن قبيل التغريب الروائي الذي يذكر القارئ بأن النص الذي يطالعه ليس حقيقة 

بل وهمًا مختلقًا، وأن مختلقه هو الكاتب.
ومن األمثلة التي يمكن أن نستأنس بها على التغريب الروائي ما يذكره الروائي الكاتب من 

أراء النقاد في هذا العمل: 
»حينم�ا نش�ر الراوي هذه الرواي�ة تعاورتها رماح قبيل�ة النقاد، فكتب أحده�م عنها: رواية 
مثقل�ة بالرموز والش�خصيات المتناقضة، ونصح ال�راوي بحذف فصل األصدق�اء وتدوينات 

الزوجة، ففعل.
وقال ناقد ثاٍن: أقحم الراوي »نورة« في سياق ال تنتمي له، واختلطت بدور »عزة«، فحذف 

الراوي فصل »نورة«.
وعب�ر الثالث بلباقة عن رأي�ه قائاًل: عّز فالن، صار عزيزًا، وعز الش�يء بمعنى ندر وجوده، 
وهذا ما يطرحه غياب عزة عن نصها، وبمقابل ذلك الغياب حفر معنى آخر من عزة وهو العز، 

بمعنى السيل الشديد، وهذا رمز يستدعي قيام السد ليتعزز حضور الوادي وأبطال النص«)2(.
فالكات�ب لم يكتف بذكر اس�مه في متن عمله وبكش�ف إس�تراتيجية الصياغ�ة الروائية في 

عمله وما عاناه من مشقة في سبيل إنجاز مخططه، بل استعرض آراء النقاد في ذلك العمل.
وعل�ى الرغ�م من أن إقح�ام آراءالنقاد في مت�ن الرواية يرب�ك البناء دون ش�ك، فإنه يؤدي 
وظيفة تغريبية مزدوجة في هذه الرواية؛ فهو يبّدد الوهم الروائي من جهة، ويرسم آفاقًا جديدة 

للمتلقي، فيضع مفاتيح إضافية تساعده على فتح مغاليق النص، من جهة أخرى.

2 - شكل التأويل المفتوح:

وه�و الش�كل الذي ال نش�ك أبدًا في ك�ون الدميني قد اس�تقاه من قراءاته ف�ي نظرية التلقي 
والنق�د الحداث�ي، ويتراءى لنا ذلك بوضوح من خالل عبارات وردت في الفصل الموس�وم ب� 
»عتمة المصابيح«، من مثل إلحاح الراوي على تعدد أوجه الحقيقة والحياة: »للحقيقة وجهان، 
ص�واب خطئها وخطأ صوابه�ا، وللحياة ثالثة أوجه: أن نحياها كما نحل�م بها، أو نحياها كما 

)1( الرواية. ص77.
)2( الرواية. ص181.
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يحلم لنا غيرنا بها، أو نحياها في موتها«)1(.
وم�ن مثل تس�اؤل الراوي كذلك ع�ن خيانة النص، وما إذا كان�ت تصدر عمن حرض عليه 
)أي كاتب�ه(؛ أم تصدر عن بطل الرواية؛ أم أنها تصدر عن مؤّول الرواية)2(؟.. كل ذلك يؤنس�نا 

إلى اطالع الكاتب على نظرية التلقي.
وم�ؤول الرواي�ة بطبيعة الحال ه�و المتلقي الذي حظ�ي باهتمام النق�د الحداثي، وخاصة 
ف�ي نظرية التلقي الت�ي لم تعد تعنى بالمبدع أو بالنص أو بالس�ياق التاريخي الذي وجد النص 

خالله، بقد ما تعنى بالقارئ المبدع.
فالن�ص بحس�ب ه�ذه النظرية موج�ود بالق�وة، وال يمك�ن أن يوجد بالفع�ل إال من خالل 
الق�راءة، أو بتعبير »س�ارتر Sartre« ف�إن النص »خذروف غريب، ال يوج�د إال بالحركة، ومن 
أجل إبرازه إلى الوجود ال بد من فعل ملموس هو القراءة، بحيث ال يدوم وجوده إال بدوامها. 
وما عدا ذلك، فهو مجرد خطوط سوداء على الورق، أو »عدم« أو »عبث« خاٍل من المعنى«)3(.

وبهذا المفهوم يغدو النص األدبي فضاء لغويًا مفتوحًا على تأويالت تتعدد بتعدد القراء.
وال نتنك�ب ج�ادة الص�واب إذا قلن�ا إن الدميني ف�ي هذه الرواي�ة كان يس�تحضر مثل هذه 
األفكار النقدية عندما كتب »الغيمة الرصاصية«، واختار أن يبنيها بهذه الطريقة التي تقوم على 
األمش�اج والتيم�ات واألحداث الكثي�رة التي حاول »س�هل« أن يجعلها مترابط�ة ذات معنى، 
فعج�ز أو تعاج�ز حتى يفس�ح المجال أمام القارئ ك�ي يعيد تركيبها، ومن ثم�ة يمنحها معنى، 
وه�ذا م�ا يفصح عن�ه الراوي عندما يحاول جمع ش�تات الم�ادة القصصية فيصاب بش�يء من 

الدوار، ويصف عمله ب� »لعبة القراءة التركيبية«)4(.

3 - شكل الواقعية السحرية:

وهو الش�كل الذي ظهر في أدب أمريكا الالتينية منذ ثمانينيات القرن العش�رين، وروج له 

)1( الرواية. ص171.

)2( الراوية. ص170.
)3( يرجع إلى »القوام اإلبستمولوجي لجمالية التلقي«. رشيد بنحدو. مجلة »عالمات في النقد«. المجلد التاسع. 

الجزء 36/ مايو 2000/ ص383.
)4( الرواية. ص15.
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كتاب كبار من أمثال »ماركيز« و »بورخيس« و »أمادو«)1(
ويقوم هذا الش�كل على الرؤية الواقعية االجتماعية والسياس�ية والرؤية العجائبية السحرية 
الت�ي تناق�ض المنطق التاريخي، وتمح�ى فيها »الحدود بي�ن األحياء والجم�اد، أو بين الثقافة 
والطبيعة، حيث تكتس�ب األش�ياء والظواهر خواص وقدرات مميزة، وحيث نشاهد جانبًا من 

هذا الواقع السابق على مبادئ العقل والمنطق وقوانين السببية«)2(.
وتتراءى مالمح هذا الش�كل في »الغيمة الرصاصية« خاصة من خالل الرحلة الخيالية التي 
قام بها »سهل الجبلي« إلى »الوادي«، ومن خالل خروج شخوص الرواية من المتن، وتمردهم 
عل�ى المؤلف وما رس�مه له�م من مصائر وأدوار، ومن خالل ما كان يس�ود ف�ي »الوادي« من 
أج�واء غرائبية ومعمرين � من أمثال ابن عيدان وأبنائه ، وس�حرة م�ن أمثال العجوز »زعفرانة« 
التي كانت تس�تحضر األرواح، وتخرج »عزة« من الرواية بوس�اطة الس�حر على نحو ما فعلت 

عندما امتنعت »عزة« عن الخروج ومقابلة زوجة المؤلف:
»ذهبنا برفقة أمي إلى الش�يخة زعفرانة عصر اليوم التالي. انتظرنا دورنا حتى فرغت ش�قتها 
م�ن المراجعين، نادي�ت عزة للخروج من الكراس�ة لكنها رفضت، حملت الكراس�ة ودخلت 
عليه�ا، وبع�د أن أكملت لها ملخص الحكاي�ة ضحكت قائلة: زوجك لم يس�تكمل عدته بعد 
ي�ا بنت�ي. وقامت إلى الك�راس وأحرق�ت بخورًا وأض�اءت ألوان�ًا فماجت الغرفة ف�ي أضواء 
تتخلله�ا ظلم�ة وأصوات نحي�ب تصاحبها دقة زار، فخرجت عزة من الكراس�ة وهي تبتس�م. 
أمرتن�ي الش�يخة بالخروج من الغرفة واختلت بعزة قرابة س�اعة حت�ى أخرجتها لي وقد علقت 
عل�ى جيدها علبة معدنية مذهبة مربوطة بسلس�ال فضي الم�ع، وأبلغتني أن على عزة لبس هذا 

الحجاب بشكل دائم«)3(.

4 - شكل تعدد وجهات النظر:

وه�و الش�كل الروائ�ي ال�ذي يق�وم عل�ى تع�دد المواق�ف م�ن حدث م�ا أو ش�خصية من 

)1( يرجع إلى »أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية«. للدكتور الرشيد بوشعير. دار األهالي. الطبعة األولى. 
دمشق 1998.

)2( الدكتور صالح فضل: منهج الواقعية في اإلبداع األدبي. دار المعارف. ط2. القاهرة 1980 ص294.
)3( يرجع إلى الرواية. ص87.
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الش�خصيات أو أي فكرة أو ش�يء، وذل�ك على نحو ما يتراءى في رواي�ة »ميرامار«)1( لنجيب 
محفوظ، أو »السفينة«)2( لجبرا إبراهيم جبرا.

يتجلى هذا الش�كل في »الغيمة الرصاصية« من خالل تعدد وجهات النظر في »عزة«؛ فهي 
في نظر »س�هل« كائن أثيري مثالي عذب، يمتلك مفاتيح الوئام في »الوادي«، ويخش�اها »ابن 
عيدان« سيد »الوادي«، فضاًل عن امتالكها زمان مصير المؤلف الذي تتوقف عودته إلى موطنه 
على ظهورها في »الوادي« وتحديدها لموقع »الس�د«، وهي في نظر زوجة »س�هل« فتاة رقيقة 

تريد أن تسرق منها زوجها.
إضافة إلى هذه األشكال التي وقفنا عندها يمكن أن نذكر األدوات الفنية الشكلية األخرى 
الت�ي وظفه�ا علي الدمين�ي في هذه الرواية، من مث�ل االرتداد أو »الفالش ب�اك«، وتيار الوعي 
والحوار الداخلي، وتعدد الرواة، واس�تخدام ضمائر الغائب والمخاطب والمتكلم في السرد، 
وتقديم الخاتمة، وتأخير المقدمة، وهو ما يؤكد اهتمام الكاتب بلعبة الشكل في هذه الراوية.

* * *
وأيًا ما يكن فإن الس�ؤال الذي ينبغي أن يطرح اآلن هو: هل كانت لعبة الش�كل لعبة مجردة 

من أي معنى؟! أم أنها كانت لعبة ذات داللة معينة؟ 
ال نزعم أننا نقدم شيئًا جيدًا عندما نؤكد العالقة العضوية بين الشكل والمضمون في مقابل 
المفهوم الثنائي الذي يفصل بينهما، وكذلك األمر بالنس�بة إلى أهمية الش�كل بالنسبة إلى أدبية 
األدب التي ال يمكن تحقيقها إال من خالل ذلك الشكل الذي يعد جواز سفر يستحيل الدخول 
إل�ى عال�م األدب م�ن دونه، كم�ا ال نزعم أننا نقدم ش�يئًا جدي�دًا عندما نتحدث هن�ا عن داللة 

الشكل، ولكن الجديد هو أن نحاول تحليل داللة الشكل في هذه الرواية تحديدًا.
إن هذه »اللعبة الشكلية« � إذا جاز لنا أن نعدها لعبة � لم تكن لذاتها، وإنما كانت أداة للتعبير 
ع�ن فك�رة معينة تتمثل في الن�دوب العميقة الت�ي حفرتها حرب الخليج األول�ى في الوجدان 
العربي؛ فعلى الرغم من أن تيمة الحرب في هذه الرواية تأتي هامش�ية في س�ياق الس�رد، فإنها 

في الحقيقة تعد النواة التي تدور حولها كل التيمات األخرى.

)1( نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة الثانية. بيروت 1974م.
)2( جبرا إبراهيم جبرا: السفينة. دار اآلداب. بيروت 1979.
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فالكات�ب عندم�ا وصف حروب »الوادي« ف�ي الرواية كان يصفها كأنه�ا معادل موضوعي 
لح�رب الخلي�ج، وس�جن الكاتب ف�ي »المغارات« ه�و رمز لس�جن الراوي ف�ي »الظهران«، 
ولذلك فإن س�بب اعتقال الراوي يكاد يكون هو نفس�ه س�بب اعتقال »س�هل« ف�ي »الوادي«؛ 
فالتنظيم المحظور الذي كان ينتمي إليه الراوي كان يس�تهدف التعبير عن رأي مخالف يخترق 
قشرة المألوف، وهو السبب الذي أدى ب� »سهل« إلى غياهب »المغارات«، واآلمر بسجنه »ابن 

عيدان« يفصح عن ذلك صراحة:
»علم�ت من نص ع�زة أنك تخالفني الرأي فيم�ا أقوم به، وأنك قد أوهم�ت أبطال قصتك 

بأدوار خطرة لتغيير ما ألفناه وقام بحكم العادة كقانون لوادينا«)1(.
وم�ن هنا ال نس�تغرب عندما نكتش�ف العالق�ة بين تيمة الح�رب الواقعية )ح�رب الخليج 

األولى( وبين تيمة الحرب الوهمية )حرب الوادي(.
ولعل عنوان الرواية نفس�ه »الغيمة الرصاصية« يوحي بأهمية حرب الخليج األولى في هذا 
العمل، ويؤكد مرة أخرى أنها كانت بؤرة األحداث، أو أنها كانت الصوت واألحداث األخرى 

صدى.
»أطفأت الكويت مئتي بئر مشتعلة، وانقشع جزء من غيوم البترول الرصاصية التي تحجب 

الشمس فوق الخليج«)2(.
لقد وردت هذه العبارة في سياق السرد الذي ينهض به »األصدقاء« في الرواية، وهم »خالد« 
و »أبو أنس« و »مصطفى« و »سعد« و »جاسم« ممن هاجروا من »الظهران« عند اندالع حرب 
الخلي�ج األول�ى، ونصبوا خيمهم في الصحراء، وأخذوا يتأمل�ون فيما حدث، ويلوكون مرارة 
اإلحس�اس باستحالة »جمع ش�ظايا الزجاج المنكسر في القلوب«)3( وجبره من جديد، بعد أن 

حطمته تلك الحرب.
فما من شك إذن في أن جمع شظايا ذلك »الزجاج« يعادله موضوعيًا جمع شظايا قصة عزة 
ومنحها معنى، وهو ما أخفق فيه »سهل« الذي اضطر إلى أن يحرق مشروع روايته، كما رأينا.

ومن هنا جاء ش�كل رواية »الغيمة الرصاصية« متشظيًا فسيفسائيًا يحتاج هو اآلخر إلى ناقد 
)1( الرواية. ص109.
)2( الرواية. ص150.
)3( الرواية. ص150.
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يحاول أن يلم شتاته، ويمنحه معنًى.
* * *

وبعد، فالذي نخلص إليه أن تش�ّظي الش�كل في رواية »الغيم�ة الرصاصية« كان تعبيرًا عن 
تش�ّظي الرؤي�ة الفكرية التي فجرتها حرب الخليج األولى ف�ي الوجدان العربي، ولم يكن ترفًا 
جمالي�ًا مفرغ�ًا من داللته، وهو ما يمنح ه�ذه الرواية نكهة خاصة، ويضعه�ا في خانة األعمال 

الروائية الخليجية المتميزة، على الرغم مما يشوبها من هنات بنائية.
* * *
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 مالمح ما بعد الحداثة في »ثالثية المكتوب مرة أخرى«
لـ »أحمد الدويحي«

على الرغم من أن بعض النقاد يش�ككون فيما بعد الحداثة أصاًل؛ ألنهم يؤمنون باس�تمرار 
الحداث�ة راهنًا، وال يصدقون بأنها قد انتهت، ولذل�ك فإن ما بعد الحداثة لديهم يعد مصطلحًا 

أجوف ال معنى له، على نحو ما يذهب الدكتور عبدالملك مرتاض)1(.
 »Déconsruction ولعل ما أغرى هؤالء النقاد بهذا الموقف الجري  أن مصطلح »التفكيك
ال�ذي اتخ�ذ عنوانًا لحرك�ة ما بعد الحداثة، وهو من وضع الفيلس�وف الفرنس�ي »جاك دريدا« 
الجزائري المولد والنش�أة، يعت�رف بهالمية هذا المصطلح؛ ففي رس�الة كتبها للمفكر الياباني 
 ،)Critique( وال نقدًا )Analyse( أزوتس�و«يؤكد أن »التفكي�ك« أو »التقويض« ليس تحلي�اًل«
وال منهج�ًا )Méthode(؛ ألن هذه األلفاظ جميعًا ال تحدد معناه بدقة)2(، ويخلص إلى أن هذه 

الكلمة »مفردة، قابلة، أساسًا، لإلبدال بكلمة أخرى في سلسلة من البدائل«)3(. 
وربما كان موقف دريدا من هذا المصطلح يعّبر ضمنًا عن موقفه الفلسفي من اللغة بوصفها 
أداة مراوغة ال يعتمد عليها في اكتساب المعرفة، وهو ما يسّوغ موقفه من النص وأيديولوجيته 

المضمرة.
ومم�ا زاد هذا المصطل�ح هالمية وغموضًا أنَّ دالالته تعددت وتناس�لت وأضحت »مظلة 
عامة تتشظى داخل نفسها لتكون ذاتها، فتتعدد وتنقسم إلى ما بعد حداثات مختلفة«)4(، يمثلها 
كثي�ر من النقاد والمفكرين من أمثال »بارت« و »هابرماس« و »فوكو« و »الكان« و »غادامير«، 
فض�اًل ع�ن »دريدا« الذي يعد ألمع المنظرين لها.ومع ذل�ك فإن هذا التعدد ال يطمس معالمها 

ومبادئها المشتركة التي يمكن تلخيصها فيما يأتي:

)1( يرجع إلى الحوار الذي أجرته غادة األحمد مع الدكتور عبد الملك مرتاض ونشرته بمجلة »الموقف األدبي«. 
العدد332 / منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق1998ص71-70.

الدار  األولى.  الطبعة  للنشر.  توبقال  دار  جهاد.  كاظم  ترجمة  دريدا.  لجاك  واالختالف«  »الكتابة  إلى  يرجع   )2(
البيضاء1988. ص61-60.

)3( المرجع نفسه. ص63.
البيضاء/  الدار  العربي.  الثقافي  المركز  منشورات  األدبي.  الناقد  دليل  البازعي:  د.سعد  الرويلي/  د.ميجان   )4(

بيروت. ط2000/2/ص138.
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1 - إن »التفكيك« أو »التقويض« ال يحمل معنًى سلبيًا على نحو ما نرى في الفكر النتشوي 
)نس�بة إلى نتش�ة(، بل يحمل معن�ى إيجابيًا أقرب ما يكون إلى مفه�وم »هايدغر« لنمط القراءة 

المعتمدة على إرهاصات نظرية التأويل)1(.
2 - إن التفكي�ك في جوه�ره رفض للميتافيزيقا األوربية، وتقويض لمركزية العقل األوربي 

)Logocentralisme()2(، ولكل البنى األيديولوجية والفكرية التي أفرزتها الحداثة. 
3 - إن منظ�ري م�ا بع�د الحداث�ة يعرفونها أحيان�ًا »على أنه�ا مجموع الظروف والش�روط 
المختلفة والمتعددة التي تختلط فيها المظاهر االجتماعية بالمظاهر الثقافية«)3(، ومن هنا تأتي 

صعوبة الفصل بين البنية المعرفية وبين ما تنتجه من معرفة)4(.
4 - إن صفوة مفكري ما بعد الحداثة ونقادها ينظرون إلى القراءة بوصفها تفجيرًا لمكونات 
النص ومكبوتاته ومعانيه المحتملة التي ال نهاية لها، والتي تتحرك »في فضاء واسع حر طليق، 
ودونم�ا اس�تقرار وال ثب�ات«، على حد تعبير »حس�ن غزال�ة«)5(، ومن هنا تصب�ح ثنائية النص 
والتأوي�ل عمل�ة واحدة ذات وجهين؛ ألنه »ال وجود لنص ي�ؤول، وإنما هناك تأويل في حاجة 

إلى تأويل جديد«، على حد تعبير »ميشيل فوكو«)6(. 
وقد مارس�ت فلسفة ما بعد الحداثة تأثيرًا قويًا في النقد األدبي، كما أخذت تمارس تأثيرها 
في اإلبداع األدبي كذلك، وهي حالة غريبة الفتة للنظر في تاريخ اآلداب اإلنس�انية التي كانت 
دوم�ا تتب�وأ الصدارة في الظاه�رة األدبية؛ فب�داًل من أن يك�ون النقد محكوم�ًا باإلبداع أصبح 
اإلب�داع محكوم�ًا بالنقد، ولعل اختالل هذه المعادلة كان إف�رازًا من إفرازات ازدهار الخطاب 
النق�دي المعاص�ر وتراجع اإلب�داع األدبي وانحالل�ه وزوال معالمه الفارق�ة التي تحافظ على 

أنواعه أو أجناسه.

)1( يرجع إلى »الكتابة واالختالف« لجاك دريدا. ص58.
)2( يرجع إلى الحوار الذي أجرته غادة األحمد مع الدكتور عبد الملك مرتاض. مجلة الموقف األدبي. عدد 332 

ص72.
)3( دليل الناقد األدبي. ص138.

)4( المرجع نفسه.
الفكر«.  »عالم  مجلة  التفكيك«.  فلسفة  ضوء  في  األدبي  النص  »قراءة  عدمان  عزيز  الدكتور  بحث  عن  نقاًل   )5(

المجلد33. الكويت2004. ص54.
)6( نقاًل عن المرجع نفسه. ص55.
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وقد أخذت أمشاج هذه الرؤى الفلسفية والنقدية التي بلورتها حركة ما بعد الحداثة تتغلغل 
في ثنايا األعمال اإلبداعية العربية المعاصرة، وخاصة في الشعر والرواية.

تحاول هذه المداخلة أن ترصد مالمح هذا التغلغل من خالل إضاءة عينة واحدة من األعمال 
الروائية العربية، وهي »ثالثية المكتوب مرة أخرى« للكاتب السعودي أحمد الدويحي.

واختي�ار ه�ذه العينة الروائية لم يكن عش�وائيًا، بل مقص�ودًا؛ ألنَّ الرواي�ة العربية � كما هو 
معروف � تنش�أ وتتط�ور وتتفاعل مع التي�ارات الفكري�ة والجمالية الوافدة م�ن أوربا وأمريكا 
ف�ي األقط�ار التي كان حظها من الّتثاقف والمعاصرة أعم�ق من غيرها من األقطار ذات النزوع 

التراثي األصيل.
وم�ع ذلك فإن هذه الرواية � كما س�نرى � تمتح من معي�ن ما بعد الحداثة الذي يعد أحدث 
موج�ة م�ن موجات التفكير المعاص�ر، على الرغم من أن كاتبها ينتمي إل�ى بيئة عربية محافظة 

ظلت في منأى عن تيارات الفكر األوربي المعاصر وأمواجه.
وأي�ا م�ا يك�ون األم�ر؛ فقبل أن نش�رع في تحدي�د مالمح ما بع�د الحداثة ف�ي ثالثية أحمد 
الدويح�ي، ينبغ�ي أن نلخ�ص أهم أحداثه�ا بإيجاز، على الرغ�م من أن الدويحي ل�م يقدم لنا 

أحداثًا متماسكة تصنع حبكة على نحو ما نرى في الرواية الكالسيكية:
إن هناك س�ياقين متوازيين في هذه الرواية، أحدهما س�ياق أسطوري يتراءى في قصة الجد 
»فاضل« الذي يقطع طريقه وحيدًا من جبال »السروات« حتى مكة المكرمة قبل موسم الحج، 
ويمارس أعمااًل مختلفة كي يس�د رمقه، وفي إحدى القرى يصادف عرس�ًا فيقصده دون دعوة 
بوصفه عابر س�بيل يأمل ف�ي الِقرى وحق الوفادة، ولكنه يطرد فيلوذ بالمس�جد معتكفًا، حيث 
يب�رز ل�ه الجن�ي »مرجان« الذي يتوس�ل إلي�ه أن يعود إلى الع�رس بدعوة ملحة م�ن العروس، 
وعندم�ا يع�ود يجد كبار رجال القرية يس�تقبلونه بحف�اوة بالغة، ويتقربون من�ه آملين أن يعالج 
مرضاهم، أو يدلهم على مواطن المياه في جوف األرض، ثم يؤدي شعائر الحج، ويفي بوعده 

لذلك الجني بمقابلته عند صخرة عجيبة معلقة في الهواء تعرف ب� »نبلة أبي زيد الهاللي«.
الشيء الوحيد الذي نغص على فاضل وكاد يفسد عليه حجه هو انقياده لنظرات فتاة ساهرة 
بين الصفا والمروة، »ظلت صورتها تتجسد في خياله، كأنها نجمة تضيء طريق عودته«)1(، وما 

)1( أحمد الدويحي: ثالثية المكتوب مرة أخرى. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت2004. ص13.
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تلبث »نبلة أبو زيد« أن تنش�ق كي تخرج منها تلك الفتاة باس�مة كي تخبره بأن اسمها »ياقوتة«، 
وأن والدها »مرجان« قد مات وأنها تريد أن تنفذ وصيته بأن تقدم له هدية تتمثل في »مس�واك« 

كلما استخدمه ُتفّتح له »بحور الشعر وكنوزه«)1(.
وقد نسجت في سياق النص الروائي كثير من الحكايات الطريفة التي تدور حول شخصية 

الجد »فاضل«.
وتندرج ضمن هذا الس�ياق مكابدة حفيد »فاضل« بطل الرواية الذي كان مش�غواًل بالبحث 
عن بطلة لمشروع رواية يريد أن يكتبها، فتتراءى له حينًا في صورة »غادة« التي تصحح أخطاء 
روايت�ه، أو في صورة »جليل�ة« التي تعنى بوالدته المريضة في المش�فى، وحينًا آخر في صورة 

»زرقاء اليمامة« العرافة، أو في صورة »بلقيس« ملكة سبأ.
أما الس�ياق اآلخر فإنه سياق واقعي راهن يتراءى في تتبع أطراف سير نماذج من المثقفين، 
أو »الكناس�ين« )كما يسميهم الراوي( الذين ينتمون إلى جيل الطفرة االقتصادية واالجتماعية 
الراهن�ة، ويعان�ون من ظ�روف تاريخية متغيرة تلفظه�م على هامش الحي�اة وتدفعهم إلى هوة 

الضياع والخواء الروحي. 
تتراءى مالمح ما بعد الحداثة في هذه الرواية  فيما يأتي:

أ - امتزاج الواقعي باألسطوري:
إن العناصر األسطورية العجائبية في هذه الثالثية تتالحم وتمتزج، على الرغم من تناقضها 

الظاهري، وإيغال كل منها في أسطوريته أو في واقعيته.
 ونتمث�ل له�ذا التالح�م بي�ن العناص�ر األس�طورية والعناصر الواقعي�ة بالظه�ور المفاجئ 
الغريب لش�خصيات كل من »مرجان«؛ وابنته »ياقوت�ة«؛ والعرافة »زرقاء اليمامة«؛ و »بلقيس« 
ملكة س�بأ، في مقابل إيراد أس�ماء وأحداث واقعية مباش�رة، كالكاتب الفرنس�ي »جان جينيه« 
ال�ذي يغدو معاداًل موضوعي�ًا لمحاولة الخروج من برزخ الضياع بمناصرة القضايا اإلنس�انية 
والفكرية والسياس�ية العادلة، فضاًل عن كونه نظيرًا رمزيًا للصبي »س�اري« الذي تبنته »حليمة« 
أخ�ت الراوي، والكاتب »عبده خ�ال«، والكاتب »يحيى زهران«، ورؤس�اء دول مثل »جورج 
بوش« و»صدام حسين« و »ياسر عرفات« و »أنور السادات« وغيرهم من المثقفين المعاصرين 

)1( الرواية. ص16.
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للكات�ب مم�ن اتخذهم ش�خوصًا في نص�ه الروائي، هذا فض�اًل عن أطراف م�ن تاريخ حرب 
الخليج، وما كان لها من ندوب في الوجدان العربي.

هذا التالحم بين األس�طوري والواقعي ال يتكرس ش�كاًل ومضمونًا فحسب، لكنه يتكرس 
في وعي الراوي ذاته بهذا النص، فأصدقاؤه »الكناس�ون« الذين يعايش�هم في الواقع يصبحون 
»وجوه�ًا في الرواي�ة«)1(، وبطالت الرواي�ة المفقودات يصبحن حاض�رات فاعالت في عالم 

الرواية.

ب - تفتيت السرد:
إن بناء الحدث في هذه الرواية ليس بناء كالس�يكيًا مغلقًا يلتزم بخط س�ير محدد ذي بداية 
وحبكة ونهاية، بل هو بناء مفكك بعناصره المتعددة الثرية المتفاوتة من حيث عالقتها بالواقع؛ 

فما أكثر األحداث و »التيمات« في هذه الرواية! 
 ويب�دو أن ه�ذا التفكك ناتج أصاًل عن غياب خطة للتألي�ف الروائي في ذهن الكاتب، وما 
يؤنس�نا إل�ى ذلك كثير، منه ما يتراءى في تدوين أمش�اج ذكريات ال�راوي وكأنه يدون يوميات 
أو يكتب س�يرة ذاتية، على نحو ما فعل في تس�جيل ذكرياته عن العراق في القس�م األخير من 
الثالثية)2(، ومنه ما يتراءى في اعتراف الكاتب الصريح بغياب التصور المسبق لبناء األحداث، 
على نحو ما نرى في القسم الثاني من الرواية، حيث يعترف الراوي بافتقاره إلى أي رؤية بنائية:

»الل�ه وحده يعلم أين تكتب نهاية س�يرة الكالم! الزمن ليس قصيرًا. تناس�يت خيط الكالم 
وأوراق فض�اء الحل�م وبطل�ة تنقذن�ي م�ن هذا الضي�اع، ضي�اع الضائع من كه�ف إلى كهف، 
الضائع من غرفة إلى غرفة، والصدق أني كتبت ما ينتظر في بداية الضياع، ويفترض أن يس�مى 

ب� »الخاتمة« في الروايات!« )3( 
ويمك�ن أن يع�زى ه�ذا التفكك كذلك إل�ى المفه�وم النظ�ري الجمالي للرواي�ة في ذهن 
الكات�ب؛ ألن الرواي�ة عنده تعد مس�حًا ش�اماًل ل�كل مظاهر الواق�ع الراهن وبواطن�ه، وهو ما 

يصوغه الراوي في سياق حواره مع أحد »الكناسين« الكبار:

)1( الرواية. ص223.
)2( يرجع إلى ص277، 278، 279، 280، 281، 282، 283، 284 على سبيل المثال.

)3( الرواية. ص233.
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»يا صديقي وش�يخي، إذا حدثت االنهيارات تلك وزاد الذات والش�عور النفس�ي، فالعالم 
الروائي نهر يجرف في مساره كل شيء، فأما النهر الشرس، فيفيض وقت نضوج الزرع فتفسد 
مياهه الكاسحة كل شيء، كما هي في حالة دجلة والفرات، وهناك النهر الصديق الذي يفيض 
وق�ت حاجة الزرع إل�ى مياهه، فيأتي حاماًل الطمي الخصب كالنيل، وبهذا التعريف المختصر 
المقصود حفر الكناس المغترب »هالل« سطور الذاكرة في المسافات الطويلة، وقد قررت هنا 

أن أبدأ حفر خندقي الخاص الذي وجدته يتشكل لدي بعد هذه السطور«)1(.
إن�ه ح�رص الكاتب على التأريخ الش�امل االجتماع�ي والروحي والسياس�ي واالقتصادي 

والثقافي.
وليس من ش�ك في أن هذا الحرص يتناقض قطعًا مع الش�كل الروائي الكالس�يكي القائم 

على التخطيط المحكم للبناء، ويقترب من الشكل المتشظي لرواية ما بعد الحداثة.

ج - التغريب:
وهو األس�لوب الذي راج في المس�رح العالمي بداية، وخاصة في المس�رح الملحمي، ثم 

أخذ يروج في الرواية، وخاصة رواية ما بعد الحداثة.
ويس�تهدف ه�ذا األس�لوب تبديد اإليه�ام بالواقعي�ة، ويتراءى هذا األس�لوب ف�ي »ثالثية 
المكت�وب م�رة أخ�رى« في التعبير ع�ن مكابدات ال�راوي المبدع الذي يظ�ل يبحث عن بطلة 

لروايته حتى النهاية التي جاءت نهاية مفتوحة بحسب مواصفات ما بعد الحداثة.

د - اإليحاء بغياب المعنى:
يت�راءى لن�ا بقوة في البحث المضني ع�ن بطلة للرواية تمنح عالمها معنى وتجمع ش�ظاياه 

المتنافرة المتدفقة.
إن الرواي�ة بهذا الش�كل هي الت�ي »تكتب ذاتها«)2( عل�ى حد تعبير الراوي، وهو ما يفس�ح 
المج�ال أم�ام تأويالت متع�ددة وقراءات تس�تعصي على التحدي�د، على نحو م�ا يريد »جاك 

دريدا« وأتباعه.

)1( الرواية. ص327.

)2( الرواية. ص327.
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إن تغيي�ب المعن�ى يظل ماثاًل في ذهن المتلقي، وه�و يتتبع معاناة المثقف الذي يبحث عن 
معنى يسّوغ حياته فيمسك بزمامه في الثقافة الروحية تارة، ويفلت منه تارة أخرى، فيرثي روحه 

بسؤال مؤرق: »أين أنا«)1(؟ 
ونالح�ظ هنا أنه لم يطرح الس�ؤال االعتيادي الذي ظل يطرحه الكت�اب الوجوديون: »من 
أنا«؟، وإنما طرح س�ؤال »أين أنا«؟، وهو ما يعني انش�غااًل كبيرًا بالموضوع أكثر من االنشغال 
بال�ذات، وبالتال�ي فإن الهاجس األكبر في هذه الرواية هو هاجس تاريخي ظل الكاتب يس�عى 
إل�ى التعبي�ر عنه روائيًا، وعندما أخفق لجأ إلى التعبير عنه بأس�لوب مباش�ر كما فعل في الفقرة 

اآلتية على لسان الراوي المبدع:
»تمنيت أن يكون ش�يخي في مزاج رائق ليحكي )عن( تحوالت ثالثة أجيال، عاش الجيل 
األول منه�ا أس�يرًا لمفردات التكوين م�ا بين القبيلة والمدين�ة، وعاش الجيل الثاني مس�تمتعًا 
بعائ�دات النف�ط وكفاح اآلب�اء وصبرهم، وجئن�ا لندفع ثمن تل�ك التح�والت ونعيش مرحلة 

الضياع المؤلمة«)2(.
وال ريب في أن هذا اإلحس�اس بالضياع الذي يعبر عنه الراوي هنا ينبع من الموضوع، أي 
م�ن التح�والت التاريخي�ة، وال ينبع من الذات، أي من اإلش�كالية الوجودي�ة الفردية، وهو ما 
يفس�ر طرح الس�ؤال المدوي: »أين أنا«؟، أي أين أنا من ركام التاريخ؟ أين أنا مما يدور حولي 
في ظل التغيرات االقتصادية واالجتماعية والروحية والسياس�ية التي تعمق اإلحس�اس بها إلى 

حد االغتراب في أثناء حرب الخليج.
* * *

وبع�د، فال�ذي نخلص إليه أن أحم�د الدويحي في »ثالثية المكتوب م�رة أخرى« ينهل من 
أس�لوب م�ا بعد الحداثة، من حيث الش�كل، ويعبر عن هاجس التح�والت التاريخية الجذرية 
الت�ي تتعرض لها منطق�ة الخليج من حيث المضمون، وهو ما يعني صدوره عن رؤى متناقضة 
ملفقة؛ ألن أساليب ما بعد الحداثة األوربية كانت مرتبطة بسياقاتها التاريخية والفكرية والثقافية 

المختلفة عن سياقات الدويحي.

)1( الرواية. ص196.

)2( الرواية. ص343.
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 مالمح األسلوب الساخر في رواية »ستر«
لـ »رجاء عالم«

إن المتتب�ع لتطور األس�لوب الروائي في أعمال رجاء عال�م يالحظ مدى التحول الجذري 
الذي طرأ على روايتها األخيرة »س�تر«، س�واء في البناء، أم في النس�يج اللغوي، أم في القضايا 
المعالجة والرؤى؛ فقد كانت في أعمالها الس�ابقة ترت�اد آفاقًا تراثية فتختار عادة حادثة أو تيمة 
تاريخية أو فولكلورية وتنميها بخيالها الخصب فتنسج حولها أحداثًا أسطورية »إكزوتيكية« في 
أس�لوب روائي معقد ال يخلو من طالس�م السحر والش�عوذة، وخاصة في »طريق الحرير«)1(، 
و»سيدي وحدانة«)2(، و»خاتم«)3(، أما في »ستر« فإنها ترتاد آفاقًا واقعية، لعل أهم ما يلفت النظر 

فيها هو األسلوب الساخر الذي اتخذته أداة للتحليل السردي ورسم الشخوص والمواقف.
ودرءًا ألي لبس في تحديد مفهوم األس�لوب الس�اخر نقف قليال عند مصطلح »السخرية« 

ودالالته المعجمية واألدبية.
ت�دور الداللة اللغوية لمادة »س�خر« في معجم »لس�ان العرب« البن منظ�ور حول التذليل 
رته أي قهرته وذللته.. وس�خره تسخيرًا  والقهر والتهكم والهزء؛ إذ يقال »َس�َخرته بمعنى س�خَّ
رًا وَس�َخرًا وَمْس�َخرًا، وُسْخرًا بالضم،  كلفه عماًل بال أجرة«)4(، كما يقال: »س�خر منه وبه َس�خْ

وُسخرة وسخريًا وُسْخريًا وُسْخرية: هزئ به«)5(.
وما من ش�ك في أن هذه الدالالت المعجمية ال تس�تطيع أن تفرق بدقة بين معاني السخرية 
الهازئة المتعددة، من مثل »التندر«، و»التفليح«، و»االس�تهزاء«، و»التجريح«، و»االس�تهانة«، 
و»التفك�ه«، وم�ا إل�ى ذل�ك)6(؛ ألن هذه ال�دالالت ولي�دة األس�اليب األدبية، وليس�ت وليدة 

 .1995 الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت  )1( يرجع إلى »طريق الحرير« لرجاء عالم. المركز 
ص11، 12، 25، 27، 47، 51، 53، 69، 86، 121، 132 على سبيل المثال.

)2( يرجع إلى »سيدي وحدانة« لرجاء عالم. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 1998. 
ص5، 9، 13، 14، 19، 35، 37، 40، 43، 51، 57، 60، 72، 76، 77، 79، 82، 86، 88، 98، 106
)3( يرجع إلى »خاتم« لرجاء عالم. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 2001

)4( ابن منظور: لسان العرب. مادة »سخر«.
)5( المصدر نفسه.

الطبعة  للطباعة.  التوفيقية  دار  طه.  أمين  محمد  نعمان  للدكتور  العربي«  األدب  في  »السخرية  كتاب  إلى  يرجع   )6(
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االستخدامات اللغوية البحتة.
 )Irony( إال أن بعض المعجمات المعاصرة تحاول أن تحدد هذه الدالالت األدبية للسخرية
 The« وتميز بينها بش�يء من الدقة، على نحو ما يطالعنا في »معجم أكس�فورد المصور الجديد

New Oxford Illustrated Dictionary«، وهي الدالالت التي يمكن حصرها فيما يأتي)1(:

1 - االستعارة التي تعطي معنى معاكسًا للكلمة أو العبارة المستخدمة.
2 - المدح فيما يشبه الذم والشجب والتحقير.

نتيجة غير متوقعة، على نحو ما يحدث في  إلى  التي تؤدي  - مجرى األحداث والظروف   3

»سخرية األقدار«.
4 - السياق اللغوي الذي يتضمن معنى ظاهرياًِ وآخر باطنيًا، على نحو ما يحدث في »السخرية 

التراجيدية«.
التظاهر بالجهل بغية إفحام الطرف المحاور وجعله يكتشف خطأه بنفسه، على نحو ما   -  5

كان يفعل »سقراط«.
وكل هذه الدالالت وغيرها تشكل المعاني االصطالحية المختلفة المجترحة من األساليب 
األدبية والبالغية، وهو ما نضرب صفحًا عن تفصيله في هذا المقام، كي نقف عند أهم مالمح 
األس�لوب الس�اخر برواية »س�تر«، وهي المالمح التي يمكن تلخيصها في الس�خرية اللفظية، 

والسخرية الذهنية، وسخرية المواقف، والسخرية من الشخوص.
وقبل رصد مالمح األسلوب الساخر بهذه الرواية نلخص أهم أحداثها:

ترك�ز رج�اء عال�م في ه�ذه الرواية على ش�خصيتي »مري�م« و»طف�ول« الصديقتي�ن فتتبع 
حياتهم�ا الزوجي�ة وما يعترضهم�ا من عقبات ومنغص�ات اجتماعية. وعل�ى الرغم من وجود 
ش�خوص آخرين م�ن أقارب هاتين الزوجتي�ن ومعارفهما، فإن اهتمام الكاتب�ة ينصب عليهما 

أكثر من غيرهما.

األولى. القاهرة 1987. ص 10 - 15
)1( يرجع إلى:

The New Oxford Illustrated Dictionary. In Association With Bay Books and Oxford University 
Press. Vi. 1978 P 882
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تتعرف »مريم المنصور« إلى »محس�ن« المصّور في حفل لمكتب األمم المتحدة، وتتطور 
العالقة بينهما فتقبل الزواج منه على الرغم من علمها بأنه كان متزوجًا وطلق زوجته، ولكنها ما 
تلبث أن تكتشف استهتاره بالحياة الزوجية، وتهافته على النساء اللواتي كان مولًعا بتصويرهن، 
فتنفصل عنه كي تتزوج من صديقها »بدر« الشاعر المرهف الحس الذي كان يعاني من جفاف 

العالقة بينه وبين زوجته وتباين أمزجتهما.
أما »طفول« فإنها تتزوج من »فهد« الشاب الرياضي المفتول العضالت الذي تعرفت عليه 
بوس�اطة الهات�ف، وعندما تقع عين�ه عليها يغرم بها ويحم�ل والده األمير »بن�در« على مباركة 

زواجه، على الرغم من خالفه المزمن معه.
تسافر »طفول« مع زوجها إلى أميركا حيث يشارك في مباريات رياضية فيفوز حينًا ويخفق 
حين�ًا آخ�ر، وعندما يعان�ي من ضائقة مالية يضط�ر إلى تربية الكالب وبيعها، وذلك بمس�اعدة 
زوجته التي تجد نفس�ها مجبرة على العيش مع جراء الكالب ورعايتها، وخاصة عندما تصاب 

بأمراض فيروسية.
وهروب�ًا م�ن الضائقة المالية الت�ي كانت تعصف بفهد وزوجته تضط�ر »طفول« إلى العودة 
إل�ى الرياض كي توقع عقد عمل مباغت لإلش�راف على البرامج اإلبداعية في مركز المعوقين 
جس�ديًا، فتلح على فهد كي يعود من أميركا هو اآلخر، فيفعل، ولكنه ما يلبث أن يضيق بحياته 
في الرياض فيطلق زوجته ويسافر فجاءة إلى لبنان، حيث يتزوج من فتاة إعالنات تلفازية هناك.

وهن�اك أح�داث فرعية أخرى وش�خوص آخرون ثانويون م�ن أمثال »يحي�ى العقيد« والد 
»مري�م« ال�ذي كان يص�ول ويج�ول بجي�ش الدف�اع الج�وي، »ويكتس�ح الناس كما يكتس�ح 
المس�افات«)1(، ثم يصاب بالصمم والتش�نج والس�كري ويمس�ي قعيد المشفى، حيث يموت 
وحيدًا؛ و»زايد« شقيق »طفول« الذي يخفق في دراسته في أميركا ويتعلق بالفتاة »ريبيكا« التي 
يسعى جاهدًا للحصول على إذن بالزواج منها، ويعود إلى موطنه في نهاية المطاف ويعثر على 
ح من عمله، وتلتحق  عمل بمصنع لتعليب أس�ماك »الربيان« بجدة، ولكنه يصاب بالربو وُيس�رَّ

به »ريبيكا« التي كانت حاماًل من غيره.

)1( رجاء عالم: ستر. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 2005 ص 198
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أ - السخرية اللفظية:
وهي س�خرية نابعة من التراكيب اللغوية ذات الداللة الناقدة لس�لوك بشري معين بأسلوب 
يقوم على التلميح واإليحاء ورسم ذلك السلوك رسمًا »كاريكاتيريًا« يركز على إبراز االستثنائي 

أو الشاذ أو المناقض أو يقوم على المفارقة.
إن األمي�ر »بن�در« ال�ذي يعبر ع�ن إعجابه بكنته »طف�ول« ويبارك زواجها م�ن نجله »فهد« 
يصف ذلك النجل – الذي كان يضع كل همه في تنمية جس�ده ويحلم ببطولة العالم في كمال 
األجس�ام – بأس�لوب س�اخر أمام زوجته، فيجرده من »دمغة البركة!« )1( التي يوس�م بها أبناؤه 
اآلخ�رون، ويزعم أن النحس »مكتوب على جبين�ه بالنيون!« )2(، وأنه »رجل من أعرق القبائل 

للعرض، يقضي أيامه ليكّبر جسده«)3(.
ولنالحظ هذا االس�تخدام الساخر للفعل المضارع »يعلف«؛ ألّن »العلف« يكون للحيوان 
ال لإلنس�ان، وهو ما يعمق الحس الس�اخر في أس�لوب خطاب األمير، ويغرز إس�فينًا قاتاًل في 

أعماق »فهد« الذي يتخذ قرار السفر إلى أميركا بحثًا عن أفق جديد يجبر كبرياءه.
وفي س�ياق آخر م�ن الرواية تح�اور »طفول« أختها »حص�ة« التي زارتها ف�ي بيتها فتصف 
الرجال في أس�لوب س�اخر بأنهم »أحفاد كرٍّ وفرٍّ وغزٍو، ال يركبون إال الصعب، وال يش�غفهم 

شيء كتدريب صقر شموس أو مناورة شهاٍبِ واقب«)4(.
ونرى »طفول« تسخر حتى من نفسها:

»نحن بدو وعميان، ونفس�ي بن جنبّي هي أول ضحاي�اي، وعليها أن تحتملني وإال انتهْت 
في جهنم«)5(.

ولذلك نرى »مريم« صديقة »طفول« تؤخذ بأس�لوبها الساخر المثير للدهشة وتجاريها في 
توظيف هذا األسلوب، فتصفها بأنها »حين تكف عن اإلدهاش تختنق وتموت!«)6(.

)1( رجاء عالم: ستر. ص 86
)2( الصفحة نفسها.
)3( الصفحة نفسها.
)4( الرواية. ص 47
)5( الرواية. ص62
)6( الرواية. ص 61
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وفي سياق آخر من سياقات الرواية يوصف الرجل بأنه »مصنوع للتعدد«)1(، وليس لزوجة 
واحدة، وهو وصف ينطوي على تلميح إلى تغير الرجل وضعفه أمام النساء.

ويطالعن�ا األس�لوب اللفظ�ي الس�اخر كذلك ف�ي تعليق »طف�ول« على زوجه�ا »فهد« في 
أميركا، حيث كان ينازل خصمًا للفوز بلقب بطولة العالم لكمال األجسام:

»انُفْخ يا حبيبي، اوووهه يا فهد، انفْخ يا حبيبي انفخ واكتسحهم«)2(.
وتب�دو لهجة الس�خرية واضحة في س�ائر أس�لوب الح�وار الذي كان يدور بين ش�خوص 
الرواي�ة؛ فف�ي حوار بين »طفول« و»مري�م« يدور حول المضايقات الت�ي تحاصر »طفول« في 
بي�ت أهله�ا، تذكر ه�ذه أن جدتها كانت »تؤكد أن م�الك الموت عزرائيل م�ن أعظم المالئكة 

بهاء، وهي مرجع موثوق في ذلك، وقد رجعت من الموت للمرة الرابعة«)3(.
وف�ي حوار هاتفي بين »طفول« وش�قيقة »فهد« التي كانت تؤاس�يها بع�د طالقها، تعبر هذه 

األخيرة عن أسفها: »خسرناِك، ال نصدق طالقك، واألدهى زواجه في نفس اليوم..«.
فعاجلتها »طفول« بضحكة ساخرة: »وتوقعِت أن يدخل في ِعدة؟!«)4(.

ب - السخرية الذهنية:
وهي س�خرة تنبع من المفارقة والتناقض في طبيع�ة الحياة ال من الصياغة اللفظية، ويمكن 
أن نتمثل لهذه الس�خرية بالمفارقة التي ينطوي عليها مش�هد مصارعة الثيران في الرواية، وهي 
المفارقة التي اكتشفها والد »مريم« وأراد أن يستخلص منها عبرة تفيد منها ابنته في قابل أيامها:

»الث�ور والمص�ارع كالهم�ا موت، ينجو م�ن الحلبة، وفقط ه�ذا الذي يجيد أس�ر اللحظة 
ويمدده�ا لتصير فردوس�ًا، س�تائر الدم على ظه�ر الثور تقول ل�ك اللحظات الت�ي نهدرها في 
مطاردة سراب، الوشاح األحمر ليس العدو، ليس الهدف، لكن عماء الثور يجعله يقضي شعلة 
عنفوانه في قنصه، الوشاح يخفي النصل الذي سيختم المشهد، ففيم إصرارنا على كشفه؟! أن 
ندع ألحدهم أن يس�وقنا بوهج زائف؟ الوهج األصيل، كل الوهج، في س�واد الثور وهو يطارد 

)1( الرواية. ص 41
)2( الرواية. ص 164
)3( الرواية. ص 240
)4( الرواية. ص 188
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األحمر! ال تدعي لهم تضليلك باألحمر«)1(.
وقد تطالعنا هذه الس�خرية الذهنية في الكشف عن طبيعة العالقة السيكولوجية بين الرجل 

والمرأة؛ فالمرأة تحس بالضعف حين تفتقر إلى الرجل، على نحو ما كانت »طفول« تحس:
»هل يعقل أن أشعر بكل هذا الضعف دون رجل؟«)2(.

ولكن المرأة أيضا تكتش�ف ضعفها مع الرجل وبالرجل، على نحو ما كانت »مريم« تحس 
هي األخرى:

»الضعف الحقيقي مع رجل، وبالرجل، اسأليني«)3(.
وفي مقابل هذه السخرية التي ترقى إلى مستوى التفكير أو التأمل في طبيعة الحياة المجردة، 
وهو التأمل الذي ال يثير في المتلقي الرغبة في الضحك الذي ينبع أصاًل من التناقض المنطقي، 
كما يذكر »برغسون« في كتابه »الضحك«)4(، نقول: في مقابل هذه السخرية، تطالعنا السخرية 
الذهني�ة النابع�ة من العالق�ات االجتماعية بين ش�خوص الرواي�ة، وهي الس�خرية التي نتمثل 
له�ا بعالقة »مري�م« بوالدها؛ فهذه العالقة التي كانت تتس�م بالحنو والح�ب الطبيعيين اللذين 
يحكم�ان العالقة بي�ن اآلباء واألبن�اء، تنحرف في كبر »مري�م« التي تغدو مرعوب�ة من والدها 
ْعب الذي تفصح عنه بأس�لوب غير مباش�ر من خ�الل تصوير الفراغ  »العقي�د يحيى«، وهو الرُّ
الهائ�ل ال�ذي خلفه والدها في المن�زل عندما أصبح قعيدًا )وهو لفظ مف�ارق للفظ عقيد!( في 

المشفى:
فق�د أصبح�ت »تتجن�ب روائ�ح األب، تجنبت حج�رة الطع�ام، تجنبت وجب�ات العائلة، 
صارت تتناول وجبات مبعثرة في مواقيت غامضة لتضمن أاّل تجلس لتلك المائدة المس�كونة 

بهيمنة األب«)5(.
ه�ذه »الهيمن�ة« التي يمكن أن توهمن�ا أول وهلة بأنها تعبر عن التعل�ق باألب وال تعبر عن 

)1( الرواية. ص 34
)2( الرواية. ص 39

)3( المصدرنفسه. الصفحة نفسها.
العلم للماليين.  الدايم. دار  الله عبد  الدروبي والدكتور عبد  الدكتور سامي  )4( هنري برغسون: الضحك. ترجمة 

الطبعة الثانية. بيروت 1983
)5( الرواية. ص 50
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الضي�ق به، ما تلبث أن تفصح ع�ن داللتها الحقيقية في المماثلة الضمنية بين هذا الوالد العقيد 
و»هتلر« الذي يعد نقيضًا موضوعيًا )ال معاداًل موضوعيًا وفقا لمصطلح إليوت( ل� »غاندي«)1( 
ف�ي نظر »مريم«، كم�ا تفصح هذه »الهيمنة« عن داللتها الحقيقية كذلك في األس�لوب الخفي 

الساخر الذي يوصف به األب طريح فراش المرض، فيما بعد)2(.
وم�ن هذه الس�خرية الذهنية الت�ي تنبع من طبيعة العالق�ات االجتماعية، ما يت�راءى لنا في 
العالق�ة بين الس�يد والخ�ادم، تلك العالقة الت�ي تنقلب في ه�ذه الرواية، على نح�و ما تنقلب 
في مس�رحية »الفرافير«)3( ليوس�ف إدريس، في مفارقة تنضح س�خرية؛ إذ إن الس�ائق والخادم 
الباكس�تاني بداًل من أن ينصاع ألوامر مخدومته »طفول« أخذ يتطاول عليها وكأنه هو س�يدها، 

بل إنها أصبحت تخشى أن يؤذيها عندما ينفرد بها:
»ال يج�ب أن تأمن�ي، ق�د يترصدك في أي م�كان، يحف�ظ طريقك وعاداتك�م، يعرف أنك 
س�تدخلين وحي�دة وتعبرين ه�ذه الجلس�ة، وتجتازين حج�رة العجوزين النائمي�ن، وصاعدة 
تتركي�ن خيالك على زجاج النافذة العريضة هذه على الس�اللم، وتنتهين وحدك لحجرتك في 

الطابق الثاني حيث تبقين وحيدة حتى صباح اليوم التالي«)4(.
كذلك كانت »طفول« تحدث نفسها معبرة عن هواجسها وخوفها من »خان« خادمها.

وما من شك في أن تطاول الخادم على مخدومه، على هذا النحو، يثير سخرية مرة تختلف 
عن أنماط السخرية األخرى.

ج - سخرية المواقف:
تنبع هذه الس�خرية م�ن المواقف التي تنطوي على مفارق�ات وتناقضات، وهي تتراءى في 

كثير من المواقف الروائية.
ففي موقف من هذه المواقف نرى »زيد« ش�قيق »طف�ول« يتعلق بالفتاة األمريكية »ريبيكا« 
فيق�رر أن يتزوجه�ا، ويحاول أن يحصل عل�ى إذن إداري بالزواج دون جدوى، فيضطر إلى أن 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 63
)2( يرجع إلى الرواية. ص 253 على سبيل المثال.

)3( يرجع إلى »الفرافير« ليوسف إدريس. دار غريب للطباعة. القاهرة 1977
)4( الرواية. ص 238
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يوس�ط »بالل« المحتال الذي يس�تغل حاجته فيبتزه ويطلب منه مبلغ مئة وخمس�ين ألف ريال 
مقابل إنجاز معاملته اإلدارية.

ويش�رع »زايد« في االس�تدانة وطلب المس�اعدة من أقاربه وأصدقائه، بما في ذلك والدته 
التي قدمت له عشرة آالف ريال كانت تحتفظ بها لتغطية مصاريف تكفينها ودفنها)1(، على حد 

قولها، ولكن »بالل« يأخذ ما جمعه »زايد« دون أن يفي بوعده.
وفي نهاية المطاف تبذل مساع أخرى للحصول على إذن الزواج وقدوم »ريبيكا« إلى جدة، 
وتفاج�ئ »زاي�د« )الذي كان قد حصل على عم�ل بمصنع لتعليب س�مك »الربيان« بجدة بعد 
جهود مضنية، ثم سرح من عمله يوم قدوم ريبيكا(، نقول: تفاجئ »زايد« بأنها حامل، وتعترف 

له بأنها خانته في أثناء غيابه، وأن تسريحه من عمله »هو عقاب إلهي«)2( عن تلك الخيانة!
إن ه�ذا الموق�ف ال�ذي ينضح س�خرية ف�ي الحقيقة موظف إلدان�ة الرجال الع�رب الذين 
يتهافت�ون على الزواج من األجنبي�ات دون احتياط للعواقب، وهو مماثل لموقف »فهد« الذي 

طلق زوجته كي يتزوج في اليوم نفسه من عاملة إعالنات تلفازية في لبنان.
وف�ي موق�ف آخر في الرواية يضطر »فهد« نجل األمير »بندر« إلى أن يربي الكالب ويبيعها 
ف�ي »ميام�ي« حتى يس�تطيع أن يغطي مصاريف�ه، ولكنه يعتمد ف�ي رعاية الج�راء على زوجته 
»طف�ول« الت�ي نراها في موقف س�اخر تعاني من مرض تلك الجراء، فتس�هر حتى الفجر وهي 

تصغي إلى أنات تلك الجراء المريضة بينما كان »فهد« يعلو شخيره:
»وف�ي ده�ر ال تعرف م�داه أيقظها ذلك األني�ن، أنين ضعيف من وجع طف�ل، هبت واقفة، 
م�ن حجرة النوم كان ش�خير فهد يص�ل منتظمًا هادئ�ًا، توقف األنين، كان يطلع من جس�دها، 
بوس�عها الش�عور بش�فتيها مثل حجرة تتأوه للمس، تتهاوى بكل تنهيدة، نصف نائمة اعتدلت 
في جلس�تها وأصاخت الس�مع، ال ش�ي، منتهى الصمت ف�ي الخارج ش�دها للنهوض، ألقت 
بشرشف صالتها، مدسوسة في روب حمامها الرطب سارعت للخارج، تحركت صوب بيت 
الكالب، للحال لمحت الخيط األصفر يس�يل من ف�م أضخم الكالب وأولها خروجًا للحياة، 
فتح�ت الب�اب القصير وولجت، تدافعت الج�راء تتقافز حولها مضطرب�ة، لملمت ُنص وُنص 
لحجرها، وكان يئن، نفس األنين الصاعد من صدرها، ضربته نوبة إسهال وقيء جديدة، تلوث 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 161
)2( الرواية. ص 195
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روبها بمادة صفراء نفاذة الرائحة، أصابتها بدوار«)1(.
وتبل�غ الس�خرية مداه�ا في ه�ذا الموقف عندما يس�تيقظ »فهد« م�ن نومه جاح�ظ العينين 
ويصاب بالهلع لمرض جرائه، وعلى الرغم من حاجته إلى النوم استعدادًا للمشاركة في مباراة 
لكمال األجسام صباحًا، فإنه يسارع إلى أخذ كالبه المريضة إلى مشفى الحيوانات األليفة)2(.

ومن البدهي أن نش�ير إلى أن هذا الموقف الس�اخر موظف هو اآلخر للكشف عن وضعية 
المرأة وامتهان كرامتها من قبل الرجل.

د - سخرية رسم الشخوص:
وهي الس�خرية التي تنبع من تصوير الش�خوص الروائية، ويمكن أن نتمثل لهذه الس�خرية 

برسم شخوص كل من »بالل« و»العقيد يحيى«، و»الخبير الياباني«.
ترسم  الكاتبة شخصية »بالل« المحتال بأسلوب ساخر ال يختلف عن أساليب رسم معظم 
الرج�ال في ه�ذه الرواية؛ فهو »صان�ع المعجزات ومحيي الرميم، بوس�عه اس�تصدار تصريح 
بتنقي�ب البحر لو ش�ئت، فق�ط تدفع الثمن م�ن الحي ال�زالل«)3(، وهو أنيق »مث�ل قلم باركر، 
بنظارته الشمسية )التي( ال تهبط عن قبة رأسه«)4(، هذه النظارة التي يزعم أنه يبصر من خاللها 

كل شيء، ويصيب بها هدفه بسهولة ويسر:
»أرى به�ا لم�ا ف�وق وف�وق، وف�وق كل ذي ف�وق فوق، برأس�ي خرائ�ط محفورة للس�ماء 
ومداراته�ا، ال صاروخ عندي يخطئ مداره، ال قاذفة يطيش س�همها، أرمي وأصيب، وأقتس�م 
الصي�د م�ع أوالد الحالل، ادفْع تس�لك المس�الك للممالك، حيث ال حاب�س وال داعس، وال 

شيء في األرض يابس، خضرة وحشيش من هنا لشنقيط«)5(.
وهو كما نرى ال يثير الس�خرية بمظهره فحسب، وإنما يثير السخرية باحتياله الذي ال يخلو 

من ظرف.
كم�ا ترس�م الكاتب�ة ش�خصية »العقي�د يحيى« والد مريم بأس�لوب س�اخر مضم�ر، وليس 

)1( الرواية. ص 104
)2( الرواية. ص 105
)3( الرواية. ص 159
)4( الرواية. ص 159

)5( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
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صريحًا؛ ألنها ترسمه من خالل عيني ابنته »مريم« التي تحول عالقتها به عن تصويره بأسلوب 
صريح في سخريته، ولكن المتلقي يستطيع أن يشم رائحة تلك السخرية المكتوبة في كثير من 
الفق�رات الت�ي تصف فيه�ا »مريم« والدها العقيد الذي كان يهيمن بش�كل مطل�ق على المنزل 
وعل�ى م�ن يحيط به من أبنائه وزوجته، ث�م هوى فجأة، فأخذ يفقد قدراته العقلية والجس�دية، 
ولكن�ه ظ�ل يتح�دى ويناضل من أج�ل االحتفاظ بص�ورة العقي�د القوي دون ج�دوى، وهذا 
التح�دي والنض�ال هو الذي كان يثير الس�خرية المكبوتة ف�ي نظر »مريم« التي يب�دو أنا كانت 
تعاني من سطوته وجبروته؛ وخاصة عندما تراه يتشبث بقدرته على السمع فيحرص دومًا على 
تثبي�ت قوقع�ة بأذنه، على الرغم من ع�دم فعاليتها، وعندما تراه يصر بأس�نانه التي تآكلت حتى 

عظام الفكين في تشنج يفضح استماتته من أجل الحفاظ على هيبته وسطوته العسكرية:
»تتأمل مريم في القوقعة الحائلة للصفرة، تتأمل في أطراف الرجل القصير، ال يناس�به لقب 
عجوز، فهذا الجس�د ال يش�يخ بقدر ما يندك ويقصر ويتهرب من التجاعيد والترهل، هو جسد 
دمي�ة مربع�ة، وت�زداد تربيعًا، لكن بأط�راف متآكلة، األصاب�ع تحمل آثار نهش، ال�ذراع أيضا، 

الركبة، كانوا يقاومون وبشراسة رغبته المتأججة لنهش جسده«)1(.
إن هذا األسلوب »الكاريكاتيري« يفضح روح السخرية المكبوتة في أعماق »مريم«، وهي 
الس�خرية التي تطغى أحيانًا فتفلت من زمام »مريم« كي تعبر عن نفس�ها صراحة، على نحو ما 

يتراءى لنا في هذه الفقرة:
»بوس�عك أن تظل تتالشى، تموت كحيوان مس�عور، نحن جميعًا مقبلون على فناء وشيك 
إال أن�ت ي�ا يحيى العقي�د المتقاعد والمحبوس في حجرة مستش�فى، نحن في الخارج نس�عى 
للت�زاوج والتكاثر والفناء، بينما أنت انس�حبت من اللعبة، تده�ور الوضع العالمي، واإلرهاب 
ودع�اوى اإلص�الح تطال الجميع عدا الراقد في القيود وس�ط بياض منس�ي، ال أحد يفكر في 
تفجير حجرة بمستش�فى تحوي جس�دًا مخدرًا في القيود، ال قنبلة تعبأ بتفجير قوقعة سماعتك 
االصطناعي�ة، ال أح�د يحف�ل بتقليص عالم م�ن بياض مكتم�ل التقلص، ال تغيي�ر يجرؤ على 
الدخ�ول إلي�ك، وبوس�عك أن تعمر لألبد، أنت بجس�دك الذي يندك ويقصر مرش�ح للصمود 
لألب�د حتى تتم س�حق، ليس عظام وجهك فقط، وإنما هي�كل ممرضك العظمي كاماًل، مثلك 
مرش�ح للصمود، س�تبقى منس�يًا في غرب�ة البي�اض والممرضي�ن والعقاقير المخ�درة.. نهاية 

)1( الرواية. ص 197
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جحيمية تليق بمقاتل أناني مثلك يا أبي«)1(.
هذا األسلوب العدائي الساخر الذي يسري في مناجاة »مريم« لوالدها المريض يؤنس إلى 
أن هذه الس�خرية لم تكن من األب فحس�ب، وإنما كانت س�خرية من الس�لطة األبوية القمعية 

بشكل عام، سواء بمفهومها االجتماعي أم بمفهومها السياسي.
وأيًا ما يكن فإذا كانت أس�اليب الس�خرية التي رأيناها حتى اآلن س�لبية، فإن هناك أس�لوبًا 

ساخرًا آخر يعد أسلوبًا إيجابيًا.
وهذا األسلوب األخير يطالعنا في رسم شخصية الخبير الياباني المسن الذي كان يعمل في 
مصنع الربيان في »جدة« بحزم وصرامة، وكان كل »الرفاق يجزمون أنهم يرون ذلك الياباني في 
أكث�ر م�ن مكان، في كل مكان، في ذات الوقت«)2(، كما أنه »رجل ال ينام«)3(، وينتقل من موقع 
إلى آخر في س�رعة فائقة؛ فهو »يذهب لجدة أكثر من مرة في اليوم ويرجع، فكأنما المس�افات 

ال تلحق بخطواته العمالقة«)4(.
يغدو هذا الخبير الياباني أسطورة في مصنع الربيان، وهو يرسم بلون ال يخلو من السخرية، 
ولكنها س�خرية اإلعجاب ال س�خرية الذم والتهكم، وهذه الش�خصية تقابل ش�خصية »زايد« 

الذي كان يعمل على مضض، ويتلكأ ويشكو ويتذمر، على الرغم من كونه شابًا.
* * *

وال�ذي نخل�ص إلي�ه أن رج�اء عال�م ف�ي رواية »س�تر« تتخل�ى ع�ن عوالمها األس�طورية 
»اإلكزوتيكية« المعهودة في أعمالها الروائية وتصدر عن أسلوب واقعي ساخر تتراءى مالمحه 

في السخرية اللفظية؛ والسخرية الذهنية؛ وسخرية المواقف؛ وسخرية رسم الشخوص.
فًا يس�تهدف الكشف عن أنماط من  ويظل األس�لوب الس�اخر في هذه الرواية أس�لوبًا موظَّ
السلوك االجتماعي المختل، واهتزاز في القيم، وضيق بوضع المرأة في مجتمع يتعرض لرياح 

التغيير.
* * *

)1( الرواية. ص 152 - 253
)2( الرواية. ص 193

)3( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)4( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
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 ثنائية المازوخية والسادية في رواية »سقف الكفاية«
لـ »محمد حسن علوان«

هذه الرواية الموس�ومة ب� »س�قف الكفاية«)1( هي باكورة أعمال الش�اعر السعودي »محمد 
حسن علوان« الذي أصدر روايتين أخريين بعدها، هما »صوفيا«)2(؛ و»طوق الطهارة«)3(، وهو 

ما يؤكد تصميمه على التحول إلى الرواية، وترسيخ قدمه في المشهد الروائي الخليجي.
وقبل الولوج إلى عالم هذه الرواية يجدر بنا أن نعّرف بمصطلحي »المازوخية« و»السادية«:
فالمازوخي�ة – كم�ا تع�ّرف ف�ي معجمات عل�م النف�س – تعد انحراف�ًا جنس�يًا »يرتبط فيه 
اإلش�باع باألل�م، أو اإلذالل الذي يعاني�ه الفرد«)4(، أو تعد »حالة اعتالل نفس�ي تتميز بالبحث 

عن األلم«)5(.
وه�ذان التعريف�ان يتفق�ان ف�ي اإلحال�ة إلى األل�م بوصف�ه مص�درًا للمتع�ة البيولوجية أو 

السيكولوجية.
أم�ا الس�ادية فإنها مناقض�ة للمازوخية بوصفها انحرافًا جنس�يًا متس�مًا بك�ون »األلم الذي 

يفرضه امرؤ على الغير يثير غلمته«)6(، أو يزرع النشوة السيكولوجية في نفسه.
وقبل الخوض في اس�تقصاء تجليات ثنائية المازوخية والسادية في »سقف الكفاية« يجدر 

بنا أن نلخص أهم أحداث هذه الرواية:
إن »ناص�ر« بط�ل الرواية الذي يروي األح�داث بضمير المتكلم غالبًا، يق�ع في غرام الفتاة 
»مها« اللعوب التي كانت على عالقة عابرة بكل من »سعد« و»حسن«، ثم تنصاع إلرادة أهلها 
فُتخط�ب ل�� »س�الم« الثري، ولك�ن »ناصر« يصر عل�ى تعلقه به�ا، ويغامر فيقض�ي أيامًا معها 

)1( محمد حسن علوان: سقف الكفاية. دارا الفارابي. الطبعة الثانية. بيروت 2004
)2( محمد حسن علوان: صوفيا. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2006

)3( محمد حسن علوان: طوق الطهارة. الطبعة األولى. بيروت 2007
)4( يرجع إلى »المعجم الموسوعي في علم النفس« ل� »نوربير سيالمي Sillamy Norbert«. ترجمة وجيه أسعد. 

منشورات وزارة الثقافة. الجزء الخامس. الطبعة األولى. دمشق 2000 ص 2254
)5( الصفحة نفسها.

)6( نوربير سيالمي: المعجم الموسوعي في علم النفس، ترجمة وجيه أسعد. الجزء الثالث. ص 1299
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بغرفتها قبل أن تزف إلى »س�الم«، ثم يتخذ قراًرا بترك »الرياض« والس�فر إلى »فانكوفر« بكندا 
متعلاًل بمواصلة دراسته، بينما تتزوج »مها« من »سالم« وتسافر معه إلى أستراليا.

وف�ي »فانكوفر« يتع�رف »ناصر« إلى صديق�ه العراقي »ديار« الذي كان ش�ريكه في صراع 
اإلحس�اس باالغت�راب في بيئ�ة غارقة في عزلتها وثلوجه�ا، فيناجي طيف مها مجت�ًرا ذكرياته 
المؤلمة معها، ومحاواًل استبدال حنان والدته بحنان »مس تنغل« األرملة المقعدة التي استأجر 

منها غرفة في منزلها.
تم�وت »مس تنغل« فجأة، ويس�افر »ديار« إلى »لندن« كي يعي�ش بقرب من بقي من عائلته 

التي شردتها الحروب، فيحن »ناصر« إلى »خبز أمه« وحنانها، ويعود إلى »الرياض«.
وق�د دأب »ناصر« على تدوي�ن معاناته في »فانكوفر« ومناجاته ل� »مه�ا« التي كان يأمل أن 
تطل�ق م�ن زوجه�ا كي تعود إليه، فص�اغ من ذلك كله رواية »س�قف الكفاية« التي نش�رها بعد 
رجوعه إلى موطنه، وأرسل نسخة منها إلى »مها« بأستراليا، فما لبثت أن عادت إليه في خاتمة 

مفتوحة غير مقنعة.
تتراءى لنا مالمح ثنائية المازوخية والسادية في هذه الرواية فيما يأتي:

أ - بناء الشخوص:
يقوم بناء شخصية »ناصر« بطل الرواية على آليات االستجابة ال آليات الفعل؛ فهو يستجيب 
للش�خوص اآلخرين وللمواقف سلبيًا، ويستدر األلم والحزن بوصفه مازوخًيا يستمتع بإدمان 
العذاب، ولذلك نراه يصر على تعلقه بالفتاة اللعوب »مها« على الرغم من زواجها من »سالم«.

والراج�ح أن هذا اإلص�رار على التعلق ب� »مها« لم يكن ناتجًا ع�ن حب بقدر ما كان ناتجًا 
عن الرغبة في اس�تدرار العذاب، والدليل على ذلك موقف مس�اعدته لها على حزم مالبس�ها 
اس�تعداًدا النتقالها إلى بيت الزوجية، وهو يحاول أن يس�ّوغ هذا الموقف – الذي ينطوي على 

مفارقة عجيبة – في مذكراته في سياق مناجاته لها ومعاتبتها على النحو اآلتي:
»كان�ت رجولت�ي تم�وت وتموت، وأعود طف�اًل صغيرًا ال يع�ي، ال تلقين ل�ه اهتمامًا، وال 
تش�غلين به بااًل، يلملم معك األش�ياء في الصناديق، ويرتب األوراق والفوضى، ويساعدك في 
حزم أمتعتك، وجمع أغراضك، لتس�تقري بعد ذلك في بيت زوجك، حتى إذا س�اعدك س�الم 

Mos2lt_NasRwa2i.indd   238 8/11/10   1:50 PM



239

في فكها، ونثرها، تتذكرين أن الذي ساعدك في حزمها وجمعها أصاًل كان أنا«)1(!
هذا الموقف المزري الذي يثير الس�خرية ويؤكد ميوعة »ناصر« الغر ال ينس�جم إطالقًا مع 
موق�ف آخر مناق�ض يتعرض له ب� »فانكوفر«، حيث تهزه ذكرى »مها« فيقع على األرض فاقدًا 
الوعي، والدم ينزف من أنفه غزيرًا، وينقله صديقه »ديار« إلى المشفى فيحاول االنتحار هناك:
»تراكم�ت عل�ي الظلمات، وغش�يني موٌج من فوقه موج من الس�واد، والوحش�ة، والقلق، 
والكآب�ة، م�ددت يدي إلى األنب�وب المغروس في ظه�ر يدي، ونزعته، وس�قطت قطرات من 

الدماء لوثت بياض السرير، وانكفأت على وجهي أبكي بحرقة هائلة«)2(.
إن هذين الموقفين المتناقضين يفضحان مازوخية »ناصر« الذي كان يبحث عن األلم الذي 
يش�بع ميله المرضي إلى تعذيب ذاته، وهو الميل الذي يتخذ مظهًرا صارًخا في محاولة تدمير 

ذاته.
في المقابل فإن كاّلً من »مها« و»ديار« يصدران في تصرفاتهما عن نزوع س�ادي يس�تهدف 

االستمتاع بتعذيب اآلخر.
ل�م تك�ن »مها« تبالي أبدًا بمش�اعر »ناصر«، بل كانت تعبث به عل�ى غرار ما عبثت من قبله 
بكل من »س�عد« و»حس�ن«، وهي تعلل س�لوكها بكون األنثى ال تحتاج »إلى رجل في حياتها 

إال لتنجب منه«)3(.
أما »ديار« الغامض العنيف الذي كان »ناصر« يريد أن يتخذ منه حائط المبكى، فيحدثه عن 
»مها« ومدى هيامه بها، فإنه كان يس�خر من هذا الحب، كما يس�خر من الحب البش�ري برمته 
ويراه »حماقة بشرية تتكرر على مر القرون«)4(، ولذلك فإنه كان يمثل دور السادي بالنسبة إلى 

»ناصر«.
ولعل المعادل الموضوعي بالنسبة إلى »ديار« هو أخوه »عدنان مهدي« الذي ظل في بغداد 
يعمل في المخابرات، ويعذب الناس الموقوفين تعذيًبا فظيًعا، على نحو ما فعل ب� »أبي يوسف 
األعمى« الذي سمل عينيه، وهو ال يتورع عن تعذيب أقرب المقربين إليه، ولذلك فإن »ديار« 

)1( الرواية. ص 324
)2( الرواية. ص 278
)3( الرواية. ص 113
)4( الرواية. ص 223

Mos2lt_NasRwa2i.indd   239 8/11/10   1:50 PM



240

يتوجس خيفة عندما تلقى منه رسالة وهاتفه عندما سافر إلى »لندن«:
»بادئ األمر ظننت أن أخي يبحث عني مدفوًعا بحنين الطفولة، أمه حملته بعيًدا عند أهلها 

بعد وفاة أبي، ولكنني مذ التقيت أبا يوسف، علمت أن أخي ينتظر ليكون جالدي القادم«)1(.

ب - بناء الخطاب المباشر:
المقصود بهذا الخطاب المباشر هو ما كان يبثه المؤلف من أفكار في النص الروائي، سواء 
على س�بيل الحش�و، أم على سبيل اتخاذ ش�خوص الرواية أبواًقا إلذاعة أفكاره؛ أم على سبيل 

التعبير عن خبايا تلك الشخوص.
ويكف�ي في ه�ذه العجال�ة أن نتمثل لهذا الخط�اب بالعينات اآلتي�ة التي تؤنس�نا إلى ثنائية 

المازوخية والسادية في هذه الرواية:
1 - في موقف من مواقف الرواية يستمع »ناصر« إلى أغاني »فيروز« متسائاًل: »ترى كم عاشًقا 

قبلي علمته فيروز كيف يبكي بسعادة؟«)2(.
2 - وفي موقف آخر يؤكد »ناصر« أن »الحزن هو طعامنا األول على األرض، تتغير األحوال، 

واألقدار، ويأتينا حزن ما، مهما كانت الظروف، ومهما كانت التقية«)3(.
3 - وفي موقف آخر يصف »ناصر« إدمانه الحزن:

»وج�دت نفس�ي أتعاطى حزنك جرعة بعد جرعة، حتى تش�ربته خالي�اي تمامًا، وتعودت 
عليه قطرات الدم، وأنسجة الجسد«)4(.

ذلك  مدونًا  الرياض  في  لوالدته  »فانكوفر«  في  حياته  »ناصر«  يصف  آخر  موقف  وفي   -  4

الوصف في مذكراته على النحو اآلتي:
»حكي�ت ألمي حكايات، أخبرتها عن فانكوفر الخصبة، وحزنها الجميل، ش�قة مس تنغل 
التي صمتت، والمس�افات الطويلة في خطى ديار، حفل التخرج الصغير، والش�هادة واإلطار، 
ون�دف الثل�ج التي ذابت على جبين حماي، وش�قتي، وأثاثها، والمقاهي، وأش�جار الخريف، 

)1( الرواية. ص 384
)2( الرواية. ص 340
)3( الرواية. ص 387
)4( الرواية. ص 388
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وكيف اس�تطاعت تلك المدينة أن تس�قيني سائاًل غريًبا، ال هو أس�كرني، وال أسعدني، ولكنه 
داواني بألم، وأبقاني حيًا«)1(.

إن بط�ل الرواي�ة في ه�ذه العينات وفي غيرها يتغن�ى بالبكاء واألل�م، ويعدهما من مصادر 
الجم�ال والس�عادة، وهو ما يذكرنا بالرومانس�يين من الش�عراء الفرنس�يين، من أمث�ال »ألفريد 
دي موس�يه« الذي ظل يتغنى باأللم )الجميل( الذي اس�تدره من تجربته العاطفية مع »جورج 
صاند«، كما يذكرنا بتوفيق الحكيم الذي عالج أطروحة اس�تلهام األلم المبدع بوس�اطة المرأة 
ف�ي كثير من أعماله األدبية، وخاصة في مس�رحية »الخروج من الجن�ة«)2(، وهو ما يعده الناقد 

»جورج طرابيشي« »لعبة الحلم والواقع«)3(.
والالف�ت للنظ�ر هنا أن أطروحة األل�م برواية »س�قف الكفاية« تغدو أطروح�ة ميتافيزيقية 
تت�راءى ف�ي الثنائية المازوخية الس�ادية، وهو ما نلمس�ه ف�ي النظر إلى األل�م أو الحزن بوصفه 

»طعامنا األول على األرض«، كما نلمسه في استشهاد »ناصر« بقوله تعالى: ﴿ڇ   ڇ   ڍ   
ڍ   ڌ﴾، وه�ي اآلي�ة التي يتكئ عليها بطل الرواية في إيمان�ه بفطرية الحزن والبكاء بوصفهما 

من طبيعة الحياة.
وإذا أردن�ا أن نثم�ن األداء الفني في هذه الرواية فإننا نس�جل احتفال الكاتب باللغة احتفااًل 
الفًت�ا للنظر، على حس�اب الفع�ل الروائي وبنائه، وعلى حس�اب تحليل الش�خوص التي جاء 
بعضها باهًتا جًدا، كش�خصية »س�عد« وش�خصية »حسن« وشخصية »س�الم«، بل إن شخصية 

»مها« نفسها لم تحظ باالهتمام الكافي من الكاتب.
ومن نافل القول أن نش�ير إلى أن اإلفراط في ش�حن اللغة الروائية باالنزياحات واألساليب 
البالغي�ة المنمق�ة والصور الش�عرية واالنج�راف وراء مخاتالت اللغة وفتنته�ا)4( لن يغني عن 

)1( الرواية. ص 393
)2( يرجع إلى كتاب الدكتور الرشيد بوشعير »المرأة في أدب توفيق الحكيم«. منشورات دار األهالي. الطبعة األولى. 

دمشق 1996
)3( جورج طرابيشي: لعبة الحلم والواقع. دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت 1972

يمكن أن نتمثل في هذا المقام ببعض الفقرات اإلنشائية واالنزياحات والصور الشعرية التي نسجلها عشوائًيا دون   )4(
حرص على اختيارها:

»هذا المطر الغريب يلقح كل شيء، حتى ذاكرتي العقيمة صارت تضطجع تحت انهماره القاسي اللذيذ، ألجدها   
بعد حين حبلى من جديد، وفي أحشائها طفل يختلط في دمائه ركود السماء التي ال تعد بشيء، وجينات ذلك 

الماضي التعيس«. )الرواية. ص 86(
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الس�رد وأدواته التي تميز هوية الرواية وتمنحها ش�عريتها التي تختلف عن ش�عرية الشعر؛ فإذا 
كان الص�راع جوهر المس�رح، وإذا كان الموقف أو التحليل جوهر القص�ة، وإذا كان االنزياح 

والتوتر جوهر الشعر، فإن السرد بأنماطه المختلفة جوهر الرواية.
ولعلن�ا ال نتنك�ب جادة الص�واب إذا قلنا إن البهرج�ة اللغوية كانت من أهم أس�باب إعاقة 
الرواي�ة العربي�ة عن التط�ور، ولذلك يرفض نقاد الس�رد االعتراف بكتاب »حديث عيس�ى بن 
هش�ام« لمحمد المويلحي بوصفه رواية، ولم تس�تطع الرواية العربية أن تش�ب عن الطوق إال 

بعد تخلصها من ترهالت اإلنشاء، وكسر واجهة األساليب البالغية.
وم�ع ذلك فإن »محمد حس�ن علوان« يجادل في هذه الحقيقة، ويح�اول أن يجعل الرواية 
رهين�ة البني�ة اللغوية اإلنش�ائية، مؤك�دًا أن الرواية العربي�ة كانت مرتبطة في نش�أتها »باألدب، 
واألدب وحده، ال بالفلس�فة، وال بالمعرفة، وال حتى بالمسرح والسينما بطبيعة الحال، وعلى 
أحدث تقدير؛ فهي ولدت كمشروع أدبي بحت، ال يمكن أن نظلها تحت مظلة أخرى، وال أن 

نخرجها من تحت هذه الوصاية«)1(.
ولع�ل ما يفس�ر ه�ذا الموقف من الرواية أن »محمد حس�ن علوان« دخل عال�م الرواية من 
بوابة الش�عر تحديًدا، ولذلك ن�راه يحتفل بعنصر اللغة األدبية متجاه�اًل طبيعة الرواية المركبة 

»بعد السياب، حاولت كثيًرا أن أفلسف المطر، كنت أخرج إذا هطل في الرياض إلى حيث أبقى أنا وهو وحيدين،   
على  المطر  أشرح  أن  فيها  أحاول  التي  األولى  اإلرهاصات  يشهد  بيتنا  سطح  كان  الخروج،  عن  عجزت  وإذا 
لقاء  العنيف،  السماوي األرضي  العناق  الزانية، هذا  الصغيرة تقذف جبين األرض  النقاط  مسودته، اآلالف من 

توءمي األزل، اللذين يحمالن على عاتقيهما مصير المخلوقات والحياة«. )الرواية. ص 86(.
»لم أر من قبل شاطئا يربُِت على كتف البحر«. )الرواية. ص 311(  

»كان الضباب كثيًفا، رؤيتي مشوشة في غبش الليل األخير، سيل من الدموع المحبطة يتمدد في وجنتّي، يتشعب   
في اتجاهات كثيرة، مثل خطوط البرق في وجنة السماء، ويسقط في دوامة القهر«.)الرواية. ص 222(

»كلما التقيت ديار سحبت منديل الصمت، ومسحت به دموعي، واتخذت وشاح كتمان أغطي به نفسي، وجلست   
إليه، جرًحا كبيًرا في جسد رجل«. )الرواية. ص 223(

»تركت لي أمصال البكاء الذي أستدره بها من ثدي الذكرى، وأعطيه هو سعادة العمر التي ال تنتهي«.)الرواية. ص   
)194

»لم نرحم ستارة تبكي، وال مصباحًا يشهق، فلم تكن ترحمنا هذه األشياء عندما كنا نقف أمامها بائسين، ينحت   
الشوق عظامنا، ويصيرنا تماثيل باردة«. )الرواية. ص 140(

توصيفات  الخليجية:  »الرواية  كتاب  ضمن  العربية؟«.  الرواية  مسيرة  اللغة  خذلت  »هل  علوان:  حسن  محمد   )1(
2006. ص  ورؤى / وقائع ندوة علمية«. إعداد عبد الفتاح صبري. إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم. الشارقة 
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Mos2lt_NasRwa2i.indd   242 8/11/10   1:50 PM



243

التي تستوعب كل األنواع األدبية والفنية والمعرفية األخرى.
* * *

والذي نخلص إليه أن ثنائية المازوخية والس�ادية تمثل حجر الزاوية في بناء رواية »س�قف 
الكفاية« لمحمد حس�ن علوان، وهي الثنائية التي تتجاوز النماذج الفردية الواقعية بهذا العمل 
فتصبح ميتافيزيقة تشمل الحياة برمتها.وقد عني الكاتب باألداة اللغوية في هذا العمل بوصفها 
التأش�يرة التي تمنح الرواية ش�عريتها، متجاهاًل طبيعة الرواية المركبة التي تتس�ع لسائر األنواع 

األدبية والمعرفية والفنية.
* * *
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 هاجس االغتراب في رواية »الفوارس«
لـ »حسن الشيخ«

يرتب�ط مصطل�ح »االغت�راب« )Alienation( راهن�ًا بمعنى »إحس�اس اإلنس�ان بالغربة في 
المجتمع، أو إحساس�ه بالعجز عن التأثير في التغير االجتماعي، أو تالش�ي ش�خصية الفرد في 

مجتمع بيروقراطي متضخم«)1(.
وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلح في مجاالت معرفية كالفلسفة وعلم النفس وعلم 
االجتماع والسياسة)2(،إاّل أنه شاع في النقد األدبي المعاصر، وخاصة في النقد الوجودي الذي 
نما في س�ياق رواج كتابات »كافكا« و»ألبير كامي« و»س�ارتر« و»أداموف« و»كولن ولس�ون« 

وغيرهم من الكتاب الوجوديين األوربيين.
ولكن االغتراب بهذا المعنى لم يعد وقفًا على الكتاب الوجوديين األوربيين، بل نرى تياره 
يس�ري في أعمال كثير من الكتاب العرب المعاصرين، ويكفي في هذه العجالة أن نحيل على 
رواي�ات كرواي�ة »ثرثرة فوق النيل«)3( لنجي�ب محفوظ، و»النهايات«)4( لعب�د الرحمن منيف، 

و»األقلف«)5( لعبد الله خليفة، و»نافذة الجنون«)6( لعلي أبي الريش.
ورواية »الفوارس« للكاتب الس�عودي حسن الش�يخ تدور في فلك هذه الروايات، ولكنها 
تختلف عنها في سياقاتها وأجوائها المحلية وأمشاجها الفكرية، فضاًل عن تشكيالتها الجمالية 

كما سنرى.
يصعب تلخيص أحداث هذه الرواية لكون تلك األحداث تعرض في شكل أمشاج ذكريات 
تخط�ر ف�ي ذاكرة »عم�اد العامري« بط�ل الرواية الس�لبي الذي عركت�ه الحياة في »األحس�اء« 
و»الدم�ام« و»الهف�وف« و»لندن«، ثم لفظته على هامش�ها في متاهة العزلة في ش�قة متواضعة، 

)1( سامي خشبة: مصطلحات فكرية. المكتبة األكاديمية. الطبعة األولى. القاهرة 1994. ص 67
)2( ينظر المرجع ذاته. ص 67 - 69

)3( نجيب محفوظ: ثرثرة فوق النيل. مكتبة مصر. القاهرة 1966
)4( عبد الرحمن منيف: النهايات. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط 3. بيروت 1994

)5( عبد الله خليفة: األقلف. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2002
)6( علي أبو الريش: نافذة الجنون. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. أبو ظبي )د.ت(.
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ومم�ا يزيد مهمة التلخيص صعوبة أن هناك أحداثًا كثيرة تأتي في صورة هلوس�ة وأحالم يقظة 
لم يحرص الكاتب على تمييزها عن غيرها إال بقرائن واهية في كثير من األحيان.

ومع ذلك فإن لملمة ش�ظايا ذكريات »عماد العامري« تفيد أنه نش�أ في »األحساء« في بيت 
»الفوارس« في كنف والديه المحافظين، في أس�رة ممتدة تشمل أعمامه وزوجاتهم وأبناءهم، 
وأن�ه تعلق بابنة الجيران »أنيس�ة« التي رفض أبواه أن يتزوجها العتزازهما بنس�بهما ومذهبهما 

الديني المختلف عن مذهب عائلتها.
يصاب »عماد« بإحباط شديد محاواًل أن يجد عزاء في التواصل مع أصدقاء الطفولة: »إياد« 
رفيق الدراس�ة الذي كان يس�اعده على اس�تيعاب دروس�ه وإنجاز واجباته، و»زك�ي« المغامر 
الذي كان يدله على خبايا »األحس�اء« ومعالمها التاريخية ويصطحبه في رحالته على الدراجة 

النارية، وأخيه »عبد الرحمن«، وأبناء عمته »سالم« و»خالد« و»سعد«.
ويمارس »عماد« عددًا من األعمال، لكنه كان يغيرها باس�تمرار؛ فقد عمل مس�اعدًا لخاله 
»عب�د اللطيف الس�ويلم« في ورش�ة إلصالح الس�يارات حيث قطع أحد أصابع�ه، وفي مقهى 
ش�عبي، وفي محل لبيع المالبس النس�وية حيث ينشئ عالقة مع »س�الفة« المراهقة، و»دالل« 
الثري�ة اللع�وب، كما عم�ل في مجلة »الغد« بالدم�ام حيث يتعرف إلى أصدقائ�ه الجدد: »عبد 
الجليل النوح« رئيس التحرير، و»نبيه« األديب الس�وري، و»محجوب عبد الخالق« الصحافي 

السوداني، و»أشرف عاصم« مخرج المجلة، و»عبد الله الدايم« مدير التحرير.
ويح�اول »عماد« أن ينس�جم مع هؤالء األصدقاء برفقة صديق�ه القديم »إياد« الذي أصبح 
زمي�اًل ل�ه في عمله وفي س�كنه في الدمام، ولكنه ما يلبث أن يترك المجلة على إثر نش�ره مقالة 
متوترة بعنوان »إلى األحس�ائية« كانت س�ببًا في إيقاف المجلة عن الصدور لمدة ش�هر، بتهمة 
تحري�ض »المرأة على التحرر والث�ورة«)1(، ويعرض عليه »عبد الله الدايم« أن يعمل محاس�بًا 
ف�ي مح�الت عم�ه »الحاج س�ليمان الدايم« فيقب�ل، ويوفر مبلغًا ماليًا يس�مح ل�ه بالتخلي عن 
ذلك العمل وفتح مكتبة صغيرة، ولكنه ما يلبث أن يصاب بخس�ارة كبيرة فيغلق تلك المكتبة، 
ويعمل مدرس�ًا، ثم يفصل من المدرس�ة، ويعمل مراس�اًل إلذاعة »مونتي كارلو«، ثم مراس�اًل 
لجريدة »الخليج« في »لندن« حيث يتعرف إلى »الدكتور خالد الس�عد« الفيزيائي الذي يتزوج 

)1( حسن الشيخ: الفوارس. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2003. ص 172
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من أخته »ابتهال« فيما بعد، كما يتعرف إلى »الدكتور محمد عبد الحميد« أستاذ األدب العربي 
ف�ي جامعة »كامب�ردج«، و»عبد العزيز الخالد« و»فؤاد الناص�ر« و»جنفر« و»ليليانا« زمالئه في 

فصل دراسة اللغة اإلنجليزية.
وف�ي »لن�دن« ينش�ئ »عم�اد العام�ري« عالق�ات عاطفي�ة خائب�ة م�ع كل م�ن »جنف�ر« 
 و»تريس�ي« الطالبتي�ن، و»نه�ى« ابنة رج�ل األعم�ال اللبناني »عب�د الفتاح إبراهي�م النعمان«.

وف�ي نهاي�ة المطاف يعود بطل الرواية إلى موطنه كي يعي�ش في عزلة قاتلة، ويطل على ماضيه 
المفعم باأللم والمتعة والهواجس والعنفوان، ذلك الماضي العاصف الملتهب الذي ولى ولم 
يبق منه س�وى رماد »تلك الغصات المتتابعة الش�رقات، التي تهز« جسده الناحل بعنف مدمر، 

وهو يمسك بخيط الذاكرة حينًا ويفلته حينًا آخر فيضيع في غياهب الهلوسة والشك:
»هل رحلت عن عالم البش�ر، بينما بقي خيالي حرًا طليقًا؟ لس�ت أدري. هل أنا من األحياء 

أم أنا جيفة متفسخة لم تدفن بعد؟« )1(.
وهذه الحال البائس�ة الذاهلة التي آل إليها »عماد العامري« هي التي تسوغ بعض األحداث 
المريب�ة التي كانت تقطع س�مت الس�رد »الواقعي« - بالنس�بة إل�ى بناء الرواي�ة – موهمة بقوة 
الحقيق�ة، علم�ا ب�أن إرهاص�ات هذا الذه�ول كانت تع�اوده منذ فت�رة الش�باب، ونعني بذلك 
أحداث س�جنه وزواجه من »أنيس�ة«، وهي األحداث التي تأتي في س�ياق هلوس�ة تمتلك قوة 
الواقعي�ة المقنع�ة التي ال يس�تطيع المتلقي أن يكتش�ف زيفها إال من خالل تعلي�ق »إياد« على 
انع�زال صديق�ه ونومه المتواص�ل في غرفته على إثر اس�تقالته من مجلة »الغ�د«، وهو التعليق 

الذي جعل »العامري« ينتفض ويعود إلى وعيه:
»ول�م أس�مع م�ا قال إي�اد بعد ذلك. فق�د كان تعليق�ه صفعة ش�ديدة لي. في غرفت�ي! ماذا 
يعن�ي ذلك؟! هل يعني أني لم أس�جن؟! رجعت بذاكرتي إلى ال�وراء قلياًل، حاولت أن أتذكر 
األح�داث. أعي�د ترتيبها في ذهن�ي علني أصل إلى فهم معقول، فهم يعي�د إلي توازني. أعدت 
طرح أس�ئلة جديدة. ماذا كنت أعمل خالل اليومين الماضيين؟ )...( هل كان الس�جن مجرد 

هواجس مرضية؟!« )2(.
ومؤدى هذه األحداث التي تأتي في صورة حلم أو هلوس�ة، أن »عماد العامري« يرمى في 

)1( الرواية. ص 5
)2( الرواية. ص 228 - 229

Mos2lt_NasRwa2i.indd   247 8/11/10   1:50 PM



248

غياه�ب الس�جن مدة طويلة بتهمة تحري�ض المرأة على التمرد، وتهم�ة االنتماء إلى »المنظمة 
الناصرية لتحرير فلس�طين«)1(، وينكل به، ويكتب رس�ائل إلى »أنيس�ة«، ثم يخرج من السجن 

وهو ال يعرف بالتحديد سبب دخوله وسبب خروجه.
ذل�ك هو ملخص أح�داث هذه الرواية التي يرويها »عماد العامري« نفس�ه بضمير المتكلم 

في صيغة سيرة ذاتية، فما مالمح »االغتراب« فيها؟
 »االغت�راب« ف�ي هذا العمل الروائي متعدد األوجه واألبع�اد كما يتراءى من خالل »عماد 
العام�ري« تحديدًا، ليس في مرحلة كهولته فحس�ب، بل في كل مراح�ل حياته، ما عدا مرحلة 

الطفولة األولى التي تتسم بالبراءة، وهي المرحلة التي لم يقف عندها الكاتب طويال.
ولعلنا نستطيع أن نحصر هذه األوجه واألبعاد فيما يأتي:

1 - االغتراب عن اآلخرين:

وه�و ما يت�راءى لنا من خالل عالق�ة »عماد« مع أصدقائه ومعارفه، س�واء في »األحس�اء« 
و»الدم�ام« أم في »لن�دن«، وهو يعي ذلك جي�دًا ويعبر عنه بصراحة مؤكدًا »حال�ة العداء« بينه 
»وبين الناس«)2( الذين يبدون غرباء بالنس�بة إليه، وهذا االغتراب يش�مل س�ائر الناس، بما في 

ذلك أصدقاؤه الذين يرتبط بهم بعالقة حميمة.
ًا: إن »زكي« الذي كان يعتز بصداقته يبدو له أحيانًا لغزًا محيرِّ

»ماذا يعمل زكي لكي يكسب قوته؟ كيف يتدبر أمره في الحياة؟ هل له أهداف أخرى سرية 
غير أهدافه المعروفة؟ ما هي طبيعة عالقته بأبويه وأهله؟ ولماذا س�مي زكي بالنس�ر؟ بل ما هو 
الس�بب إلخفائ�ه عني؟ أربع س�نوات تقريبًا مرت حت�ى اآلن على معرفتي بزكي، ولم أس�تطع 

اإلجابة على أي من تلك األسئلة«)3(.
تل�ك من األس�ئلة التي كانت تؤرق »عم�اد« وتجعل صديقه يبدو غريبًا ف�ي نظره.وما يقال 
ف�ي عالقة »عم�اد« ب� »زكي« يقال كذلك في عالقته بصديق الطفولة »إياد« الذي كان يس�اعده 
على إنجاز واجباته المدرس�ية، ويش�رح له ما يدق على فهمه من مس�ائل علمية مقابل حمايته 

)1( الرواية. ص 201
)2( الرواية. ص 28

)3( الرواية. ص 118
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من زمالئه العدوانيين.
إن »إياد« الذي يغدو مرافقًا له في عمله في مجلة »الغد« ونازاًل معه في ش�قته، ما يلبث أن 
يبدو غريبًا عنه أيضًا، وخاصة بعد انخراطه في العمل السياس�ي الس�ري »المنظمة الناصرية«، 

ومنافسته في مغازلة »نورة« ابنة الجيران)1(.
وفي بعض األحيان يداهم االغتراب »عماد« فيهيمن على روحه وجوارحه في قمة استئناسه 

باآلخرين، على نحو ما حدث في رحلة »البحرين«.
إن »عم�اد« الذي كان متحمس�ًا لزيارة البحرين مع بعض أصدقائه ف�ي مجلة »الغد« يباغته 

إحساس حاد باالغتراب، يعبر عنه بأسى على النحو اآلتي:
»ث�م فج�أة داهمتني غربة طاغية، خلتها ابتدأت برجلي ثم س�اقي، وبطني. وعندما وصلت 
ص�دري وخزتني بعنف... حتى اس�تقرت في رأس�ي، فراح�ت تعيث فيه خراب�ًا ودمارًا. لماذا 
هذه الغربة... وأنا بجانب األصدقاء؟ هل يشعر اآلخرون بها؟ هل تجتاحهم مثلما تجتاحني؟ 

لست أدري«)2(.
وفي موقف آخر يستنكر »عماد« موقف أصدقائه من عدم مباالتهم بسجنه، وانغماسهم في 
لهوهم متجاهلين خروجه من السجن، فقد كان يتوقع أن يستقبلوه بحفاوة تعزيه عما القاه في 

السجن من تعذيب وتنكيل، ولكنه وجدهم مشغولين بلهوهم ومسامراتهم:
»قل�ت لنفس�ي: األصدقاء يضحكون، يس�مرون، كأن ش�يئًا لم يحدث. كأنني لم أس�جن. 
صحيح أنني ال أذكر لم س�جنت، وال لماذا س�جنت، وال حتى أين س�جنت؟.. إال أن كل هذه 
التفاصي�ل ليس�ت بذات أهمية. أما األهم فهو أنني س�جنت وكفى. ولكن لم�اذا هذا التجاهل 

لهذه الحقيقة؟« )3(.
وإذا كان موقف هؤالء األصدقاء مسّوغًا هنا، طالما أن »عماد« لم يسجن في الواقع، وإنما 
س�جن في أضغاث أحالمه وهواجس�ه، فإن اإلحس�اس باالغتراب يظل قائمًا في أعماق بطل 

الرواية المحبط المستلب.

)1( يرجع إلى الرواية. ص 194
)2( الرواية. ص 181
)3( الرواية. ص 228
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2 - االغتراب عن المرأة:

يبدو »عماد العامري« الذي تش�كل عالقته العاطفية بأنيس�ة نقطة تحّول في حياته غير مباٍل 
أحيان�ًا بتل�ك العالقة، بل إن تلك الفتاة تبدو غريبة بالنس�بة إليه في بعض المواقف، ويكفي أن 
نتمث�ل بموقفي�ن اثنين من هذه المواقف في هذه العجالة؛ فعندم�ا يقابل »عماد« تلك الفتاة في 
موقف وهمي بالدمام يداهمه »شعور غريب«)1( بأنه يراها ألول مرة، وفي موقف مماثل يطلق 
عليها اسم »هاجر« ويتخيلها تزوره في عزلته برفقة ابنيه الوهميين »عبد الله« و»عائشة«، وينظر 

إليها من بعيد وهي تتحرك فيفزعه منظرها:
»لماذا هذه المرأة كلما كبر جس�مها صغر رأس�ها، فأصبحت وهي تمشي في الدار.. شبيهة 
رمانة تتدحرج. راعني ضخامة جسمها!، فسألت نفسي كيف استطعت بالله أن أعيش معها؟! 

وكم عشت معها؟! ال أدري على وجه الدقة«)2(.
ه�ذا عن اغترابه عن »أنيس�ة«، أم�ا ما يتصل باغترابه عن الفتي�ات األخريات اللواتي تعرف 

عليهن في »لندن« فحّدث وال حرج.
أول ه�ؤالء الفتيات »جنف�ر« البرازيلية زميلته ف�ي صف اللغة اإلنجليزي�ة التي حاولت أن 

»تحرض« رجولته دون جدوى، على حد تعبيره، فهجرته »مجروحة غضبى« دون رجعة)3(.
وكذلك األمر بالنس�بة إلى »تريس�ي« اإلنجليزي�ة التي بهرته بجمالها ف�ي البداية، ثم أحس 

باغترابه عنها وصارحها بذلك:
»نحن من حضارتين مغايرتين. أنتم تزعمون أنكم في قمة الحضارة والتقدم. ونحن نسعى 

ألخذ مكان لنا تحت الشمس«)4(.
وإذا كان إحس�اس »عم�اد« باالغتراب مع كل من »جنفر« و»تريس�ي« مس�ّوغًا باالختالف 
الثقافي والحضاري بله تعلقه ب� »أنيس�ة« التي كانت تعيش في وجدانه، فإن اغترابه عن »نهى« 
ابن�ة رج�ل األعمال اللبناني »عبد الفتاح إبراهيم النعمان« لم يكن مس�ّوغًا، مادامت تنتمي إلى 
ثقافته وحضارته � خاصة وأن لها جذورًا كويتية � ومادام قد نسي »أنيسة« مؤقتًا على األقل. إن 

)1( الرواية. ص 138
)2( الرواية. ص 312
)3( الرواية. ص 254
)4( الرواية. ص 299
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إخفاق�ه في بناء عالقة طبيعية مع »نهى«، ورفضه الزواج منها على الرغم من رغبتها في العيش 
معه باألحساء، ال يفسر إال باغترابه المتجذر في أعماقه.

3 - االغتراب عن الذات:

إن »عماد العامري« لم يكن مغتربًا عن اآلخرين فحسب، بل كان مغتربًا عن ذاته التي تغدو 
لغزًا محّيرًا بالنسبة إليه:

 »وجوم�ي والمباالت�ي بم�ن حولي، جعلن�ي أرّدد من دون وع�ي مني لكلمة »م�ا أدري«. 
نع�م كنت أش�عر أنني أمام مجاهيل ال نهائية. ليس�ت في الكون، بل ف�ي ذاتي. األمر الذي ولد 

اإلحساس العميق بأنني فعاًل لست أدري«)1(.
وال يفتقر اإلحساس باالغتراب عند »العامري« على الوجوم وعدم المباالة بمن حوله، أو 
عج�زه عن فه�م الظواهر الذاتية والموضوعية، بل يتجاوز ذلك كله إلى ش�يء أخطر بالمعايير 
اإلجتماعي�ة واألخالقية والبيولوجية الحتمية، وهو الرغبة في التحطيم؛ تلك الرغبة المجهولة 
الت�ي تش�كل قوة طاغية ال إنس�انية، ترقد في أعماقه، وتس�تيقظ من حين إل�ى آخر، فتضعه في 
مواقف فوضوية غريبة تجعله ال يختلف عن ش�خصيات الواقعيين الطبيعيين من أمثال »إيميل 
زوال E. Zola« ف�ي حيوانات�ه البش�رية التي قدمها في أعمال�ه الروائية)2(.هذه الرغبة الوحش�ية 

يصفها »عماد العامري« في كثير من مواقف الرواية.
في الفصل العاشر من الرواية تهم هذه الرغبة التدميرية في االنطالق من أعماق »عماد« كي 

تدمر الفتاة البريئة »مريم« ابنة عمه:
»كائ�ن مدمر يتحرك ف�ي الظالم كالخف�اش. حاولت إخراجه من ظلمة ذاتي فلم أس�تطع. 
رغبت في القضاء عليه. لكنه كان يكبر، ينمو بسرعة، حتى أضحى غواًل ضخمًا يسكن أعماقي، 

يوجهني، يملي أوامره علّي فأطيع. رغب الغول في اإليقاع بابنة عمي محمد، مريم«)3(.
وينسب »العامري« كل األخطاء التي يرتكبها إلى ذلك »الحيوان«)4( الذي في داخله، على 

)1( الرواية. ص 118
La Bête Humaine« Par E.Zola. Garnier Flammarion. Paris 1972 :2( يرجع إلى(

)3( الرواية. ص 103
)4( الرواية. ص 107
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حد تعبيره، وكأنه ينفي مسؤوليته عن تلك األخطاء.
وفي موقف من مواقف الفصل العاش�ر كذلك نرى »العامري« يقابل »أنيس�ة« ويأخذها في 

سيارة خاله، فيستيقظ ذلك الحيوان في داخله »هائجًا ثائرًا يرغب في تحطيم شيء ما«)1(.
وه�ذا الوح�ش الذي يصف�ه »العامري« مرارًا )2(، لي�س هو الغريزة الجنس�ية كما يبدو أول 
وهلة، بل هو طاقة س�يكولوجية فوضوية تدميرية ال تطال اآلخرين فحسب، بل تطاله هو نفسه 
فتحبط الخطط العقلية المنطقية في حياته، وتشيع »الفوضى« الهدامة في داخله)3(، كما يعترف 
هو نفس�ه، وبناء على ذلك فإننا نس�تطيع أن نعزو إخفاقات »العامري« وخيبته إلى تلك الطاقة 

الفوضوية.

4 - االغتراب عن الكون:

الكون بالنس�بة إلى »العامري« غريب أيضًا؛ فالش�مس اآلفلة تبدو »حم�راء« كبيرة، ملتهبة 
على غير عادتها كل مساء، موحشة ومتجمدة«)4(، والبحر ال يبالي باإلنسان وال يحفل بصبواته 
وأسراره)5(، والفضاء يبدو فراغًا مزينًا »بالبالدة األبدية«)6(، واألشياء ساكنة ثابتة تبادله الصمت 

والتحديق »بال اكتراث«)7(، بل إنها تبدو مناكدة »تمارس عدوانيتها البريئة«)8(.

5 - االغتراب عن اللغة:

تفق�د اللغة – بوصفها أداة اتصال مع اآلخرين – معناها في نظر »العامري«، والقول يصبح 
بالنس�بة إليه عادة تمارس�ها »بال مباالة«)9(، ولذلك فإنه يفضل الصمت، وال يجيد »س�وى لغة 

الصمت«)10(.

)1( الرواية. ص 112
)2( يرجع إلى الرواية. ص 117، 136، 140 على سبيل المثال.

)3( يرجع إلى الرواية. ص 104
)4( الرواية. ص 237

)5( يرجع إلى الرواية. ص 235
)6( الرواية. ص 66
)7( الرواية. ص 65
)8( الرواية. ص 65
)9( الرواية. ص 66

)10( الرواية. ص 67
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وبع�د، فما مص�ادر هذا االغتراب الذي يش�مل ال�ذات؛ والموضوع؛ واآلخر؛ واألش�ياء؛ 
ويجعل اإلنسان كائنًا مشوهًا مستلبًا يفتقر إلى المعنى، ويدمر وال يعمر؟

لعلنا نستطيع أن نحصر منابع هذه الرؤية االغترابية فيما يأتي:

1 - العجز عن التغيير:

إن »العامري« الذي يريد أن يمنح الكون واألش�ياء والن�اس معنى منطقيًا مقبواًل يعجز عن 
تحقيق ما يريد، فكل ما يملكه من أدوات التغيير هو الكتابة، وهذه األداة ليس�ت ناجعة وفعالة 

في التغيير المنشود:
»أي قلم هذا الذي أحمله لتغيير بوصلة الناس، األش�ياء، الكون. أبهذه الكتابات المشنوقة 

األحرف، يمكن أن أعيد تلوين العالم«)1(؟!
وإذا كان »العام�ري« يعج�ز عن التغيير فإنه يعجز كذلك عن تغيي�ر التغيير؛ وهو ما يبدو لنا 
بوضوح في موقفه من زحف التغيير الفوضوي الذي أخذ يكتسح معالم الحياة الوديعة الفطرية 
في مرابع الطفولة ومراتع الشباب باألحساء التي يكن لها حبًا عميقًا استمده من صديقه »زكي« 
منذ نعومة أظفاره، وتأصل في وجدانه في ش�بابه وكهولته، ولذلك نراه يعبر عن ألمه الش�ديد 

عندما يرى منزل »الفوارس« يتحطم بين أنياب الجرافات العمالقة:
»م�ا حدث فج�ر اليوم.. لم يكن ش�يئًا عادي�ًا. صحيح أن الن�اس كانوا يتوقع�ون ذلك، إال 
أن البع�ض ظ�ل مكّذبًا لما ي�رى. رافضًا تصديقه. وه�ذا الصباح لن يكون صباح�ًا عاديًا ككل 

الصباحات األخرى التي مرت على األحساء.
فف�ي غمرة اندهاش أه�ل األحس�اء.. ودون انتظار موافقته�م.. بدأت الجراف�ات تعمل.. 
تهدم.. تزيح البيوت الطينية الغالية.. الفوارس، صكة بسطة.. والرقيات، وسوق الدهن.. حتى 
قاربت على محو حي الرفعة بأكمله من ذاكرة المدينة. أتذكر ذلك اليوم الموجع، قبل س�فري 
إلى لندن بأس�ابيع قليلة. آه من ذلك اليوم. أحسس�ت بطعم الفجيعة في حلقي. اس�تيقظت في 
داخلي فجأة عش�رات األس�ئلة الدامية، عن عالقة الناس بالفوارس، هذه العالقة العصية على 
الفهم والتفسير. أيقنت بعد أيام قليلة فقط.. أن تلك الهواجس لم تكن خاصة بي.. بل بكل من 
استوطن هذا الحي طوياًل )...( الجرافات تعمل.. وأنا أطير كالفراشة حول األطالل المهدمة. 

)1( الرواية. ص 133
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أدور.. مع زكي وإياد حوالي الحي المهدم. أهرب منهما... من الجو المليء بالغبار، وأفر من 
هذا اإلحساس الثقيل الجاف. تداهمني الغربة«)1(.

ه�ذا الموقف الذي يتخذه الكاتب من التحول الس�ريع الذي أصاب منطقة الخليج العربي 
برمتها وليس »األحس�اء« وحدها، يعني التعبير عن اإلحس�اس باالغتراب تجاه العالم الجديد 

الغريب الذي ينهض على أنقاض العالم المألوف.

2 - إخفاق المشروع القومي:

وهو اإلخفاق الذي بعبر عنه الكاتب من خالل التس�اؤل عن مضمون هذا المش�روع: هل 
يقوم على أس�اس اللغة؟ أم على أس�اس الدين؟ أم على أس�اس العرق؟ أم على أس�اس البيئة 

الجغرافية؟ أم على أساس التاريخ؟ أم على أساس االنتماء الحضاري؟
إن اإلجابات عن مثل هذه األس�ئلة كانت محل خالف حاد بين العاملين في مجلة »الغد«، 
وهم يمثلون النخبة المثقفة في الدمام، ويكتوون بنار الهاجس القومي المس�تقبلي الذي يومئ 
إلي�ه عن�وان المجلة التي يلتقون حولها، ولكنهم ال يعرفون كي�ف يحددون هوية هذا الهاجس 

وكيف يصيغون مضمونه)2(.
كما يعبر الكاتب عن إخفاق هذا المش�روع في نكس�ة 1967، وهي النكس�ة التي أدت إلى 
انحسار مد المشروع الناصري القومي المحظور.إن إخفاق هذا المشروع يعد من أهم مصادر 
االغت�راب ف�ي هذا العمل الروائ�ي؛ ألنه أفقد صواب جيل النكس�ة الذي تمثل�ه جماعة مجلة 

»الغد«، ولذلك ال نستغرب عندما نرى »العامري« يبحث عن مهرب من أتون الفجيعة:
»لم�اذا يا زم�ن 67؟. في األيام الالحقة حاول�ت أن ألملم جروحي. أقص�د جروح عالمنا 
العرب�ي. إال أن الري�ح تبعثره�ا. فأصرخ: أن�ا العربي المق�ذوف عبر اتجاهات الري�اح العبثية. 

التيارات األخرى تهب من الداخل. فيزداد الجنون. فأهرب إلى أين؟«)3(.

3 - المثاقفة:

لي�س من ش�ك في أن كاتب »الفوارس« اس�تقى كثيرًا من رؤاه االغترابي�ة من ثقافته األدبية 

)1( الرواية. ص 271 - 272
)2( يرجع إلى الرواية. ص 233 - 235

)3( الرواية. ص 215 - 216
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األوربية، وخاصة الثقافة الوجودية التي تش�يع مفرداتها ومصطلحاتها في الرواية بشكل الفت 
للنظر؛ من مثل مفردات »العبث«)1(، واإلحساس »بالرتابة«)2(، ومعاداة »اآلخر«)3(، والالمباالة 
الت�ي يعبر عنه�ا بالرغب�ة المفرطة في الن�وم)4(، و»االغت�راب«)5(، واإلحس�اس »بالف�راغ«)6(، 
واإلحس�اس »بالعدمي�ة«)7(، و»عدوانية الش�مس«)8(، واإلحس�اس الحاد »بم�رور الزمن«)9(، 
وم�ا إل�ى ذلك من مفردات ومصطلحات تش�يع عادة في أعمال »ألبير كام�ي«)10( و »جان بول 

سارتر«)11(، و»كولن ولسون«)12( وغيرهم.

* تثمين فكري:
وإذا أردن�ا أن نثم�ن الرؤية الفكرية التي يقدمها حس�ن الش�يخ في »الف�وارس« فإننا نجدها 
تفتقر إلى التماس�ك واالنسجام، ومردُّ ذلك دون ريب إلى محاولة الكاتب التأليف بين أفكاره 
المس�تقاة م�ن ثقافته المحلية العربية اإلس�المية وبين أفكاره المس�تقاة من ثقافت�ه األوربية، أو 

ثقافته الوجودية بتعبير أدق.
ولتبين ذلك نسوق األمثلة اآلتية:

1 - ينظر »العامري« إلى العالم نظرة عبثية عدمية تجرده من المعنى، على نحو ما رأينا، ولكنه 

أداء  الذات اإللهية من خالل ممارسة تجربة  الفناء في  الوقت ذاته يعبر عن توقه إلى  في 
شعيرة الحج التي يعدها تجربة استثنائية:

)1( الرواية. ص 19، 64، 136، 215
)2( الرواية. ص 66
)3( الرواية. ص 28
)4( الرواية. ص 97

)5( الرواية. ص 181
)6( الرواية. ص 188
)7( الرواية. ص 197
)8( الرواية. ص 237
)9( الرواية. ص 257

)10( يرجع إلى روايته »الغريب« )Létranger(. منشورات »Gallimard«. باريس 1957، ويرجع كذلك إلى روايته 
»الغثيان«. ترجمة الدكتور سهيل إدريس. منشورات دار اآلداب. بيروت 1964

)11( يرجع إلى كتابه النظري »الوجود والعدم«. ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. منشورات دار اآلداب. الطبعة 
األولى. بيروت 1966

)12( يرجع إلى »الال منتمي« على سبيل المثال. ترجمة أنيس زكي حسن. دار اآلداب. ص 4. بيروت 1965
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»أي�ام الحج. كانت األيام الوحيدة المس�تثناة من عالم النس�يان. وعندما ذهبت قبل س�نة.. 
ل�م أك�ن أذهب من باب تأدي�ة الفرض فقط، وال من باب الفضول. بل إلحساس�ي من الداخل 
بأهمي�ة االنقي�اد إلى المطلق، والخضوع للذات اإللهية الكبرى. هناك انغمس�ت في الحش�ود 

البيضاء، وبقيت ذاكرتي متيقظة.. مستفزة.. ترصد كل التفاصيل الصغيرة المشرقة«)1(.
وما أظن أن الكاتب كان واعيًا بهذه الرؤية التأليفية بين الفكر الوجودي وبين الفكر الديني 

على نحو ما أراد مفكر أوربي مثل »سورين كيركجارد«)2(.
 ،1967 - إن جرثومة االغتراب والالمباالة كانت كامنة في أعماق »العامري« قبل هزيمة   2

أو  القومي  بالمشروع  اإليجابي  وانشغاله  الهزيمة  بتلك  المفاجئ  اهتمامه  فإن  وبالتالي 
بالحفاظ على معالم األحساء يناقض تلك الجرثومة السلبية.

3 - إن االنقياد إلى ذلك »الغول«)3( الذي يرقد في أعماق »العامري«، ويستيقظ من حين إلى 

آخر كي يبث الفوضى ويدمر براعم المعاني اإليجابية التي تنمو في حقل حياته المقفرة، 
فكرة  على  تقوم  التي  الوجودية  الفلسفة  تناقض  الفكرية  الرؤية  في  مطلقة  حتمية  يؤكد 
العقلي  والوعي  اإلرادة  حرية  على  تقوم  التي  الدينية  العقيدة  جوهر  يناقض  كما  الحرية، 

اللذين يسوغان الحساب والعقاب في اآلخرة.
فهذا كله يدل على اهتزاز الرؤية الفكرية وعدم انسجام جوانبها.

* تثمين جمالي:

1 - طغيان الصوت الواحد:

ص�وت الراوي هو الذي يطغى على الس�رد، وعلى عالم الرواية؛ فهو يس�رد األحداث من 
وجه�ة نظره الخاصة بضمير المتكلم، ويمكن أن نس�تثني هنا بعض الرس�ائل التي تمثل بعض 
األص�وات الهامش�ية األخرى، مثل رس�ائل »ابتهال« إلى ش�قيقها الراوي، ومالح�ق »التقارير 

الجنائية السرية« التي يتخيل فيها الراوي خاتمة جيله المفجعة.

)1( الرواية. ص 310 - 311
دار  محمد.  المعطي  عبد  علي  للدكتور  المسيحية«  الوجودية  – مؤسس  كيركجارد  »سورين  كتاب  إلى  يرجع   )2(

المعرفة الجامعية. اإلسكندرية. 1985
)3( الرواية. ص 140
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2 - تداخل األزمنة:

تتداخل األزمنة في هذه الرواية وال تتواصل؛ فالراوي المتعب بذكرياته يس�تعيد األحداث 
بطريقة غير منهجية، كما أن تلك األحداث كانت تختلط في كثير من األحيان بأحداث متخيلة 
وهلوس�ات، وهو ما يجعل خيوط الزمن تتعقد وتتش�ابك، ولعل هذا التش�ابك مما يس�هم في 
تمييز هذه الرواية عن الس�يرة الذاتية، طالما أن الزمن ال يتخذ س�متًا تصاعديًا محكم الحلقات 
يتسلسل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب ثم الكهولة، على نحو ما نرى في السيرة الذاتية.

يبدأ  الكاتب روايته من نقطة اعتزال »العامري« بعد عودته من »لندن«، ثم يس�تعيد أمش�اج 
ذكرياته دون ترتيب، في توتر ينضح مرارة وأسى، موظفًا تقنية االرتداد أو التداعي الحر.وحتى 
نقف على معالم هذا األس�لوب في نس�يج الزمن المتشابك، نورد الفقرات اآلتية التي تتشابك 

فيها األزمنة:
»كان تعرف�ي عل�ى زكي قد جاء بمح�ض المصادفة. كنت حينها هاربًا من المدرس�ة أيضًا. 
واستأجرت دراجة بريال واحد لليوم. أخذتها من محل عبده اليماني العجالتي بشارع الجديد.

وفي ذلك اليوم، س�رت باتجاه القرى الش�رقية. لم أكن مهتما بالحر أو الرطوبة، بل كانت 
متعة التجوال هي المس�يطرة علي. بعدما اخترقت النخيل متجهًا إلى قرية القارة. بينما كان في 
نيتي أن أذهب إلى الجفر، حيث مزرعة جدي. أو كما كنا نس�ميها نخل الحجي. هذه المزرعة 
ازده�رت أيام�ًا، وأهملت أيامًا أخرى طبق�ًا لنجاحات أعمامي في أعماله�م األخرى. فعندما 
أفلس عمي خليفة في تلك الس�نة، خس�ر كل فلوس�ه في التجارة، عمل في النخل س�نتين، ثم 
التحق للعمل مع عمي عبد الرزاق في اس�تيراد البضائع من الكويت. لم يكن استيرادًا بالمعنى 
المفه�وم لالس�تيراد، بل لَنُق�ْل تهريبًا نظاميًا. فهما عندما يس�افران للكويت ويش�تريان مالبس 
األطف�ال، واألحذي�ة، واألكسس�وارات النس�ائية... ينزعان عنه�ا علبها ويضعانه�ا في أكياس 
كبيرة، وعادة ما يستخدمان خياش الرز الفارغة. ومن ثم يضعان تلك الخياش المليئة بالبضاعة 
الجديدة تحت غطاء السيارات المجمركة أصاًل والمرصصة بأختام الجمارك. طبعًا كانا يتفقان 

مع أحد السائقين قبل عبوره من جمرك الخفجي. لكنهما في أحيان كثيرة ُيكَتشفان«)1(.
فف�ي هذه الفقرات نرى الكاتب يس�تعيد ذك�رى تعرفه إلى صديقه »زكي«، وهو ما يش�كل 

)1( الرواية. ص 23
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»تيم�ة« م�ن تيمات الس�رد ف�ي النص الروائ�ي، وقب�ل أن يتم حكاي�ة تعرفه إلى »زك�ي« ينتقل 
إل�ى »تيم�ة« ثاني�ة، وهي »تيمة« مزرع�ة جده )نخل الحجي( فيس�تعرض طرفًا من س�يرة تلك 
المزرع�ة، وقب�ل أن يتم حكاية تلك المزرعة، نراه ينتقل إل�ى »تيمة« ثالثة، وهي »تيمة« تهريب 
َعّم�ْي الراوي )العام�ري( للبضائع عبر الحدود الس�عودية الكويتية...وهك�ذا، فكلما تعددت 

»التيمات« الروائية تعددت األزمنة وتشابكت في النص الروائي.

3 - التناص:

تخللت النص الروائي نصوص ش�عرية ونثرية، فش�كلت تناصًا ظاهريًا مباش�رًا، على نحو 
ما يتراءى لنا في توظيف مقاطع من ش�عر محمود درويش)1(، أو مالك بن الّريب)2(، وتوظيف 

األمثال)3( والمواويل الشعبية المحلية)4(.

4 - الوصف:

ال يس�رف الكاتب في وصف الفضاء كما يفعل الطبيعيون، وإنما يكتفي بجمل قليلة لرسم 
معال�م الموصوف�ات، س�واء أكانت طبيعية )من مث�ل وصف نخيل األحس�اء والبيداء والريف 
اإلنجلي�زي(، أم كانت تاريخية )من مثل وص�ف القالع والقصور التاريخية(.وهو أحيانا يبذل 
جهدًا ملموس�ًا في س�بيل وصف مش�اهد من الحي�اة االجتماعية الحية، كأن يص�ف »تنور ابن 
قع�وان في األرض، وهو ج�اث أمامه، يأخذ العجين ويالعبه بين كفي�ه، حتى يفرده، ثم يضعه 
عل�ى قطعة س�ميكة م�ن القماش، وبعده�ا ينكّب على التن�ور لكي يخبز العجي�ن المفرود في 
داخل�ه. ف�ي الجانب اآلخر يجلس أخوه يعق�وب وهو يهيئ العجين على ش�كل دوائر، يضعه 
على الطاولة الصغيرة التي تفصلهما عن بعض. الدخان يعلو كثيفًا فتدمع العيون، بينما الرجال 
ينظرون من الخلف. ومن جانب التنور المطل على فتحة الش�ارع. بعد أن ينضج الرغيف يمد 

منقاشه الحديدي الطويل اللتقاط الرغيف، ورميه على الطاولة الصغيرة التي أمامه«)5(.

)1( الرواية. ص 157 - 158
)2( الرواية. ص 264 - 265
)3( الرواية. ص 129، 184

)4( الرواية. ص 279
)5( الرواية. ص 80
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5 - اللغة:

العامية  اللهجة  وأسلوب  والوصف،  السرد  في  الفصيحة  اللغة  أسلوب  الكاتب  استخدم   -
السعودية في الحوار، وعلى الرغم من كون لغة الكاتب معجمية في جملتها، فإن أسلوبه 
ال يخلو من جمال، بل إنه أحيانًا يرقى إلى مستوى األسلوب الشعري، ويكفي أن نتمثل 

في هذه العجالة ببعض العينات التي تؤنسنا إلى ذلك:
- »ال يهم كيف ذهبت، فهي قد ذهبت وكفى، ولم تترك سوى الريح والمطر عنوانًا لها«)1(.

الكبير،  الوطن  - »منذ زمن طويل، وأنا أبحث عن ليالي. فتشت عنها في كل عواصم هذا 
المليء بالكدمات والرضوض، كنت أبحث عن امرأة لها وزن الضوء، وابتسامة مشرقة، 
كتباشير فجر ماطر.. فوجدتها أمام نافذتي. ذات عينين سوداوين تتحدثان بصدق كاذب، 

بينما يحرس عينيها حاجبان مدهشان. خنجران فارسيان من خزائن كسرى«)2(.
مغسولة  غامضة،  المشاعر،  باردة  امرأة  لي  فبدت  النافذة،  خالل  من  لندن  إلى  »تطلعت   -

بالمطر والضجر«)3(.
فه�ذه العين�ات جميع�ا تتخلله�ا انزياح�ات ف�ي المعان�ي والمبان�ي ترقى بها إلى مس�توى 

االنزياحات الشعرية.

6 - توظيف تقنية الرسائل والتقارير:

وهو ما نراه في تلك الرس�ائل التي كتبها »العامري« في سجنه المتخيل مخاطبًا »أنيسة«)4(، 
ومعب�رًا عم�ا كان يعانيه من اس�تالب وقهر وتنكيل، وما نراه كذلك في تل�ك »التقارير الجنائية 
السرية« التي ذيل بها الكاتب روايته، متخذًا من مصير »عماد العامري« وصديقيه »زكي غنيم« 

و»إياد إبرهيم« مادة لها.
وبحس�ب هذه التقاري�ر المتضاربة فإن ه�ؤالء األصدقاء يموتون ب� »الك�وت« في ظروف 
غامض�ة، كم�ا تؤك�د تقارير الطب الش�رعي المتناقض�ة التي يؤك�د بعضها أنهم ماتوا »بس�بب 

)1( الرواية. ص 143
)2( الرواية. ص 134
)3( الرواية. ص 248

)4( الرواية. ص 196 - 204
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صعق�ات كهربائية حدثت على األطراف رافقتها كدمات واضحة على الوجوه«)1(، بينما يؤكد 
بعضها اآلخر أنهم ماتوا انتحارًا)2(، وبعضها اآلخر يتكهن بأن منظمة سياسية سرية كانت تقف 

وراء موتهم)3(.
ه�ذه النهاي�ة المفتوحة على احتم�االت متعددة تضفي لمس�ة حداثية على الم�ادة الروائية 
الت�ي تقب�ل أكثر من تأويل، وتكرس خطابًا روائيًا يقوم عل�ى المراوغة الجمالية التي تلمح وال 
تص�ّرح، وهي نهاية تنس�جم تمامًا مع الفقرة األولى التي تطالعنا ف�ي الرواية، وهي الفقرة التي 
وس�مها الكات�ب ب�»قبل الب�دء« بوصفها عتبة من عتب�ات النص الروائي، ومؤداه�ا أن الكاتب 

»يتنصل من واقعية أحداث وشخصيات روايته«)4(.
* * *

وبعد، فالذي نخلص إليه أن هاجس االغتراب في رواية »الفوارس« لحسن الشيخ هاجس 
س�يكولوجي واجتماعي وسياس�ي وثقاف�ي وميتافيزيقي، كما يتراءى من خالل البنى النفس�ية 
والفكري�ة واالجتماعي�ة والثقافي�ة لبط�ل الرواية.وإذا كان هاج�س االغتراب في ه�ذه الرواية 
مقبواًل في سياقاته التاريخية المرتبطة بالبيئة العربية راهنًا، فإنه يظل مفتعاًل في سياقاته الفكرية، 

وخاصة في الموقف من الكون.
وقد حاول الكاتب أن يوظف جماليات الخطاب الروائي المعاصر، وخاصة في بناء الزمن، 
والتناص، وتوظيف أس�لوب الرس�ائل، والنهاية المفتوحة، ولكن طغي�ان الصوت الواحد في 

عالم الرواية شكل مفارقة الفتة للنظر في شكل ذلك الخطاب.
* * *

)1( الرواية. ص 327
)2( الرواية. ص 330
)3( الرواية. ص 331

)4( الرواية. ص 2
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 أطياف ما بعد الحداثة في روايتي 
»سماء فوق إفريقيا« و»حياة السيد كاف« لـ »علي الشدوي«

إذا أردن�ا أن نق�ف قلي�اًل عند مصطل�ح »ما بعد الحداث�ة«، فإنه يجدر بنا أن نش�ير بداية إلى 
صعوب�ة فصل هذا المصطلح عن مصطلحه التوءم، ونعني ب�ه »الحداثة«؛ فهذان المصطلحان 

متداخالن في مفاهيمهما إلى حد أن بعض النقاد والمفكرين ال يفصلون بينهما أساسًا.
و»عل�ي الش�دوي« الكاتب الروائي والناقد الس�عودي من هؤالء الذي�ن ال يحرصون على 
التمييز بينهما، سواء في كتابه »الحداثة والمجتمع السعودي«)1(، أم في كتابه »مدار الحكاية«)2(، 
على الرغم من كونه إجرائيًا يصدر عن مقوالت الحداثة في مفهومها التاريخي التجديدي العام 
في الكتاب األول، ويصدر عن مقوالت ما بعد الحداثة في مفهومها النقدي في الكتاب الثاني.

وما يؤنسنا إلى ذلك أن »الشدوي« يعرف اإلنسان الحداثي في الصفحة األولى من الكتاب 
األول )الحداث�ة والمجتم�ع الس�عودي( بوصفه ذلك اإلنس�ان الذي »يتس�م بأن�ه منفتح على 
التج�ارب الجديدة مع كل الناس، وعلى الطرق الجديدة للقيام باألش�ياء، مس�تقل عن الرموز 
الدينية والتقليدية. يوالي الحكومة، ويؤمن بفاعلية الطب والعلم، ويهجر السلبية والقدرية في 
مواجهة مصاعب الحياة. يطمح في أن يحقق أوالده أهدافًا مهنية وثقافية عالية، يخطط مس�بقًا 
ألعماله، ويتخذ دورًا فاعاًل في الش�ؤون المدنية والمجتمعي�ة، ويتابع األحداث ذات األهمية 

الوطنية والعالمية«)3(.
وكم�ا نرى فإن هذا المفهوم ينصرف إلى أس�لوب الحياة أو ش�كلها أكثر م�ن انصرافه إلى 
مضمونه�ا أو جوهره�ا، ولذل�ك فإن ه�ذا المفهوم عام س�طحي، ال يختلف كثي�رًا عن مفهوم 
التجدي�د ال�ذي تبنته حرك�ة اإلصالح الت�ي تطالعنا في مؤلفات »رش�يد رض�ا«؛ و»خير الدين 
التونسي«؛ و»علي مبارك«؛ »ورفاعة الطهطاوي«، وغيرها من المؤلفات التي كانت تسعى إلى 

)1( علي الشدوي: الحداثة والمجتمع السعودي. منشورات النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي. الطبعة 
األولى. بيروت/ الدار البيضاء 2009

)2( علي الشدوي: مدار الحكاية/ فرضيات القارئ ومسلماته./ منشورات النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي 
العربي. الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء 2009

)3( علي الشدوي: الحداثة والمجتمع السعودي. ص7
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اإلفادة من عطاءات حركة التنوير في أوربا وثمارها.
مصطلح »الحداثة« مصطلح إش�كالي يجري »مجرى ال�دال المتعدد الوجهات طبق تعدد 
صوره اللغوية القائمة في أذهان المستعملين«)1(، على حد تعبير الدكتور عبد السالم المسدي.

وتتع�دد دالالت ه�ذا المصطلح من حيث المعن�ى كذلك؛ فغالبًا ما يش�حن بمضامين متعددة 
ال�دالالت، و»ه�ذا التع�دد بعضه من ب�اب التنوع، وبعضه م�ن باب االخت�الف، ولكن بعضه 

اآلخر من باب التضارب«)2( كذلك.
وف�ي ظني أن�ه ينبغ�ي التمييز بي�ن الحداثة بمفهومه�ا الزمن�ي أو التاريخي، وبي�ن الحداثة 
بمفهومها الفكري أو الروحي؛ فإذا كانت الحداثة الزمنية عامة تنسحب على كل أنماط التطور 
التاريخي وأساليبه الذي يعد ضرورة حتمية، فإن الحداثة في مفهومها الفكري البنيوي تختلف 
عن الداللة التاريخية من حيث كونها منهجًا معرفيًا )إبستيمولوجيا(؛ ومن هنا تأتي أهمية التمييز 
بين رموز التنوير من أمثال »ديكارت« و»كانط« و»فولتير« و»ديدرو»و»روسو« و»مونتسكيو«، 
وبين رموز البنيوية من أمثال »كلود ليفي ش�تراوس« و»روالن بارت« و»ألتوس�ير«، فضاًل عن 
»سيغموند فرويد« و»الكان« و»ماركس« و»دي سوسير« و»بروب«، وبين رموز نظرية التأويل 
)الهرمنيوطيقا( التي مهد لها كل من »نيتش�ة« و»هايدغر« و»فوكو«، وصاغها فكريًا ونقديًا كل 
م�ن »هابرماس« و»غادامير« و»ياوس« و»إيزر«، وبلوره�ا »جاك دريدا« في نظرية »التقويض« 

أو »التفكيك«.
وإذا كانت حركة التنوير تمجد العقل وحده وتتخذه أداة وحيدة لمعرفة الكون، وإذا كانت 
حرك�ة الحداثة )البنيوية( تمجد البنية التي تتخذها منهًجا معرفًيا ومدخاًل حتمًيا لفهم الظواهر 
الكوني�ة واالجتماعية والتاريخية، مؤكدة مركزية الحضارة األوربية بوصفها األش�مل واألعم 
واألدق، فإن ما بعد الحداثة )الهرمنيوطيقا(/ التقويض/ التفكيك( تتمرد على مقوالت العقل 
ومقوالت البنية، وتعنى باألجزاء واالس�تثناءات والهوامش، وتهز فكرة المعاني الثابتة التي ال 

تقبل الشك.
وعندم�ا ن�وازن بين حرك�ة التنوير وبين حركة الحداث�ة وما بعد الحداثة ننته�ي إلى أن هذه 
األخي�رة تنف�رد بتغييب المعن�ى بالمفه�وم الفيزيقي والتاريخ�ي والميتافيزيقي، وهو ما يفس�ر 

)1( الدكتور عبد السالم المسدي: النقد والحداثة. دار أمية. الطبعة الثانية. تونس 1989 ص9
)2( الصفحة نفسها.
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ظاهرة التش�ظي والوهم والقلق والغموض المطلق في أعمال كتاب ما بعد الحداثة الذين أراد 
»علي الش�دوي« أن يمتح من طروحاتهم في أعماله النظرية واإلبداعية على حد س�واء، ودون 

حرص على التمييز بينهم وبين غيرهم اصطالًحا.
وما يش�فع لعلي الشدوي في هذا الخلط االصطالحي، هو أنَّ حركة ما بعد الحداثة ولدت 
ف�ي رح�م الحركة البنيوي�ة ذاتها، وهو ما يفس�ر لنا اضط�راب »دريدا« عند موازنت�ه بين هاتين 

الحركتين على النحو اآلتي:
»كان�ت البنيوي�ة يومذاك مهيمن�ة. وكان التفكيك ذاهب�ًا في هذا االتج�اه، مادامت المفردة 
ُتعِرُب عن انتباه معين إلى البنيات Structures، التي ليس�ت ببس�اطة، إال أفكارًا وال أش�كااًل، 
وال تركيب�ات، وال حت�ى أنس�اقًا. كان التفكي�ك هو اآلخر حرك�ة بنيوية، أو، بأي�ة حال، حركة 
تضطل�ع بض�رورة معينة لإلش�كاالت البنيوية، ولكنه أيض�ًا حركة »ضد - بنيوي�ة«، وهو يدين 

بجانب من نجاحه لهذا اللبس«)1(.
وأيًا ما يكون األمر، فالذي يهمنا هو رصد »أطياف ما بعد الحداثة« في روايتي »سماء فوق 

إفريقيا« و»حياة السيد كاف« لعلي الشدوي.

أ - »سماء فوق إفريقيا«)2(:
تنفت�ح ه�ذه الرواية على أدب الرحالت على نطاق واس�ع، ولوال وج�ود قصة � ولو كانت 

محدودة � ولوال وجود رؤية فكرية، لجاز لنا أن ندخلها في دائرة أدب الرحالت.
ت�دور أح�داث ه�ذه الرواية في ش�رق إفريقيا ف�ي »جيبوتي« تحدي�دًا، وبطلها ه�و الراوي 
نفس�ه الذي يس�رد األحداث بضمي�ر المتكلم، ويص�ف مظاهر البؤس والفق�ر واالنحالل في 
مجتم�ع متع�دد األعراق والثقافات، محك�وم بالتخلف والضياع، ولكن هذا البطل )الس�لبي( 
يس�رد األحداث كما يراها هو بعيني مقيم مؤق�ت يعمل في »مركز البحوث واإلنتاج واإلعالم 
Crpn«، ال تهم�ه الطروح�ات االجتماعي�ة أو القومية أو الثقافية أو السياس�ية بق�در ما يهمه أن 

يبح�ث عن المتعة العابرة ف�ي بؤرها االجتماعية الموبوءة، مثل »حي بلبلة« و»س�وق الذباب« 

)1( جاك دريدا: في مفهوم التفكيك. ضمن كتاب »التفكير الفلسفي«. إعداد وترجمة محمد سبيال وعبد السالم بنعبد 
العالي. سلسلة »دفاتر فلسفية«. دار توبقال للنشر. الطبعة األولى. الدار البيضاء 2004 ص84

)2( علي الشدوي: سماء فوق إفريقيا. االنتشار العربي. الطبعة األولى. لندن 2007
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و»سوق الفحم«، وفي جولة من جوالته السياحية يشاهد رجاًل أصلم )مقطوع األذن( في »حي 
بلبلة« الذي يعج بالمنحرفين والوش�امين، فيلفت نظره بوش�م أذن بديلة مكان أذنه المفقودة، 
ويش�غل به على امتداد الرواية، كما يتعرف إلى »قوادة« أطلق عليها اس�م »المرأة العنكبوتية«، 
يتضح له فيما بعد أنها كانت تعمل تحت تهديد المقطوع األذن الذي كان ينتظر منها أن تجلب 

»زبائن« إلى ابنته الصغيرة البائسة.

ب - »حياة السيد كاف«)1(:
ف�ي ه�ذه الرواي�ة التي ت�دور أحداثها ف�ي »الرياض« و»ج�دة« ومناطق أخ�رى في جنوب 
المملكة العربية السعودية، يتعرف الراوي الذي يسرد األحداث إلى السيد »ك�« بوساطة إحدى 
الصحفيات التي كانت تنشر بعض خواطرها ومقاالتها في ناد إلكتروني عليشبكة المعلومات، 

حيث كان السيد »ك�« ينشر بعض أعماله السردية.
يلفت الس�يد »ك�« نظ�ر الراوي بقلقه وتقلبات مزاجه واندفاعات�ه وعفويته في »ترك أفكاره 

تخرج بحرية«)2(.
ومن�ذ ذلك التعارف الذي تم بين الراوي وبين الس�يد »ك�« ف�ي مقهى »Star Bucks« يغدو 
كل ه�م ال�راوي أن يتحرى عن حياة هذا الكاتب الغري�ب، ولذلك نراه يصادقه ويحرص على 
االتص�ال بمعارف�ه كي يجم�ع عنه معلوم�ات تتصل بطفولته وأبوي�ه وبيئته ومعارف�ه وكتاباته، 
وخاص�ة م�ن تلك المرأة التي اس�تطاع أن يغريها بقصصه الطريفة التي كان ينش�رها في ش�بكة 

المعلومات، فتقع في حبه على الرغم من كونها متزوجة.
وم�ن خ�الل تحريات الراوي نرس�م صورة متكاملة ع�ن حياة هذا الكات�ب المحبط الذي 
ينح�در من ري�ف المملكة العربي�ة الس�عودية، ويعاني منذ طفولت�ه من الفق�ر المدقع واليأس 
ا  واإلحس�اس بالخ�واء، وكأنه »ك�« بطل رواية »القص�ر« لفرانتز كافكا، ولذل�ك نراه يضع حدًّ

لحياته فيموت منتحرًا.
* * *

يتميز علي الش�دوي في هاتين الروايتين بحرصه الش�ديد على أن يكون كاتبًا حداثيًا )أو ما 

)1( علي الشدوي: حياة السيد كاف. طوى للنشر واإلعالم. الطبعة األولى. لندن 2009
)2( حياة السيد كاف. ص9
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بعد حداثي عمليًا(، وهذا الحرص ال يطالعنا في كتابه »الحداثة والمجتمع السعودي« أو كتابه  
»م�دارات الحكاية« فحس�ب، لكن�ه يطالعنا في صياغة روايتيه بأس�لوب مبتكر وبناء إش�كالي 
وتمرد على األنماط والمعايير المطردة في الرواية الخليجية، كما يطالعنا في األمش�اج النقدية 
الجديدة المس�تقاة من نظرية »التقويض« أو نظرية القراءة في النقد األوربي المعاصر، وخاصة 

في »حياة السيد كاف«.
ويكفي في هذا المقام أن نتمثل بفقرات من الفصل الثاني من هذه الرواية، حيث كان يدور 

الحديث بين الراوي و»السيد كاف« حول أساليب الكتابة.
»- اسمع.. ثم قرر بنفسك أن تقرأ أو ال تقرأ. عند قراءته وهو طفل؛ كتب )ألبرتو مانقويل( 
ف�ي كتابه »تاريخ الق�راءة«: »كان كل كتاب أقرؤه عالمًا قائمًا بذات�ه ألجأ إليه. وعلى الرغم من 
أنني كنت أعرف تمام المعرفة أنني لن أستطيع اختراع مثل تلك القصص والحكايات التي كان 

يؤلفها كّتابي المفضلون، فإنني كنت أشعر بأن آرائي كانت متطابقة مع أفكارهم«.
قلت:

- ما عالقة ما قاله بما سألتك عنه؟
كانت الطريقة التي يشرح بها، توضح لي أي نوع من الكتب يتمناه.

قال:
- عل�ى العكس مم�ا قال )ألبرتو مانقوي�ل(، فقد نمت في ذهني فك�رة الكتاب من قدرات 
الق�ارئ التي تجعله يس�تطيع أن يخترع القصص، ويؤلف الحكاي�ات، ويتحرر من اختراعات 

الكتاب.
تنحنح ثم تابع:

- وعن السبب الذي جعله يرفض نقل روايته »مئة عام من العزلة« إلى السينما قال )ماركيز( 
للمشاركين في ورشة السيناريو التي كان يقيمها:

»أنا أعتقد بأن من يقرأ رواية هو أكثر حرية ممن يشاهد فيلمًا. فقارئ الرواية يتخيل األمور 
مثلما يشاء: الوجوه، األجواء، المناظر«.

شعرت أنه يوجهني إلى مسار معين، وبالرغم من عدم قناعتي، إال أنني اندفعت في المسار.
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قلت:
- تعرف، أحلم برواية يؤلفها القارئ، لكن دون أن أعرف كيف.

قال:
- أنت تخلط بين الفكرة وبين التنفيذ.

قلت:
- أي خلط؟

قال:
- تحل�م برواية يؤلفها الق�ارئ، هذه فكرة، ودون أن تعرف كيف، هذا التنفيذ. وما أعتقده: 

أن الفكرة أو المبدأ، ال التنفيذ، هو ما يعطي أي كتاب أهميته اإلبداعية.
قلت:

- لم أفهم.
قال:

- على العكس مما قاله )ماركيز(؛ فقارئ الكتاب الذي أفكر فيه لن يتخيل القارئ الوجوه 
واألج�واء والمناظر، بل يؤلفها. يوجد قصص فقط؛ ولكل قصة وجوهها وأجواؤها ومناظرها 
الت�ي تختل�ف ع�ن األخ�رى. أما ما يش�كل من الكت�اب )رواي�ة( فمت�روك للق�ارئ وخياراته 

الشخصية«)1(.
إن »الشدوي« في هذه الفقرات الحوارية الطويلة التي تعترض سبيل انسياب السرد، وكأنها 
حاجز صخري، يضعنا أمام أطروحة نقدية مستقاة من نظرية النقد األوربي الحداثي، أو ما بعد 
الحداثي على وجه الدقة، وهو ما يؤنس إلى اهتمام »الش�دوي« الكاتب بهذه النظرية وامتالئه 

بها.
َل الكاتب هذه الطروحات النقدية المعاصرة في أساليبه السردية جماليا؟ فهل تمثَّ

إن اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي منا رصد أطياف هذه النظرية النقدية/ الفكرية في هاتين 
الروايتين اللتين تعكس�ان محاوالت »علي الش�دوي« وحرصه الش�ديد على الكتابة في ضوء 

)1( حياة السيد كاف. ص15 - 17
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هذه الطروحات.

1 - المزج بين الحقيقة والوهم:

يت�راءى لن�ا ه�ذا المزج في مواق�ف عديدة ف�ي الروايتين؛ ففي »س�ماء ف�وق إفريقيا« ينظر 
الراوي باهتمام شديد إلى وشم األذن المنقوش على صدغ ذلك »األصلم«، ويثبته في ذاكرته، 
ويظل يراقبه بعين المشمئز والمشفق في آن واحد، ويولد في ذهنه فكرة الفراغ الذي يبعده عن 
»حقيقة األجس�اد البش�رية«)1(، ويدخله في »فخ الوهم الفارغ بوجود األش�ياء بعد زوالها«)2(، 

على حد تعبيره.
وف�ي موقف آخر يكتش�ف بط�ل الرواية مدى ق�درة »الم�رأة العنكبوت« عل�ى تبديد وهم 
الحياة؛ فعندما تحضر وتزحزح الكتب بقدمها من أمامه، يكتش�ف الوجه الحقيقي للحياة بكل 

فوضاها وبشاعتها ووحشيتها:
»معه�ا عرف�ت أن الحياة أغنى مما تصوره الكتب، عندئذ اكتش�فت زيف األدب، وأدركت 
ك�م ه�و األدب بعيد عن الحي�اة، في عالم وهمي ال يعي�ش فيه الناس مثلما يعيش�ون، عالم ال 
يذكرن�ي بالحي�اة كما ه�ي، بل يذكرن�ي بالمؤلفين الذين يبن�ون مجدهم، ويخل�دون من وهم 

القارئ، الذي يبقى في بيته يقرأ تاركًا الحياة الحقيقية خلف ظهره«)3(.
ذل�ك م�ا يعبر عن�ه بطل الرواية ال�ذي تضطرب أطي�اف الحقيقة وأطياف الوه�م في نظره، 

فتغدو الحقيقة وهمًا والوهم حقيقة.
فما كان يراه في األدب من حقيقة يصبح وهمًا بعد تجربته مع »المرأة العنكبوت«، ولذلك 
فإن نظرته إلى ما يس�مى »كتًبا عظيمة« تتغير تمامًا، فتصبح تلك الكتب كما يراها »أش�د ابتذااًل 
مم�ا اعتق�ده الناس كتبًا عظيمة، فال مغامرة وال حكاية تس�تحق أن تكتب، بل يجب أن تعاش، 
وأن القراء، مثل دونكيش�وت، حمقى، فشلوا في أن يعيشوا الحياة، فراحوا يستشيرون كتًبا كي 

يعرفوا ما يجب أن يعملوا وما يجب أن يقولوا«)4(.

)1( سماء فوق إفريقيا. ص10
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)3( سماء فوق إفريقيا. ص33
)4( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
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وف�ي موق�ف آخر من مواق�ف الرواية يالحق الراوي ذل�ك »األصلم« مستكش�فًا حركاته، 
فيص�اب بالذهول عندما يراه يتعامل مع أذنه »كما لو كانت موجودة، يحكها، ويحش�ر س�بابته 
فيه�ا، ويصغ�ي بها«)1(.هذا الموق�ف يمنح الراوي تجرب�ة معرفية جديدة، وه�ي تجربة إدراك 

أعضاء البشر غير المرئية:
»بدأت أش�عر وكأنن�ي أدركها قبل أن تخلق، ف�ي لحظة كانت األذن موج�ودة، وفي لحظة 
أخ�رى اختف�ت، حضورها كان مقتضًبا ف�ي ذاكرتي حتى بدا مثل برق، وحي�ن اختفت مخلفة 

الفراغ الذي كانت تحتله، شعرت بأنني غدوت وهمًا«)2(.
وفي موقف آخر من مواقف الرواية نقابل فتى غريبًا بعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة، 
كان »يمش�ي كصرص�ور تحمله نملة«)3(، على حد تعبير ال�راوي، ويركب حافلة، وفجأة يقف 
مبه�ورًا بجمال امرأة، فتس�تيقظ حاس�ة الوهم عنده ويأخذ في تش�كيلها بخيال�ه، و»يلج رويدًا 

رويدًا في أعماق لجتها، حيث يشعر بها تتلوى وتتأوه وتتوسل إليه«)4(.
إنه الوهم الذي يغدو حقيقة، والحقيقة التي تغدو وهمًا. وفي موقف آخر من الرواية تجره 
»المرأة العنكبوت« إلى بيت قصديري في حي من األحياء الشعبية الفقيرة في »جيبوتي«، حيث 

يقابل المراهقة الصغيرة ابنة »األصلم«، فيتماهى معها، ويشعر بأنه حل فيها، أو حلت فيه:
»فتحت عيني على أنهما عينا الفتاة، فاحترت في وجودي ضمن جسد آخر، في نظري عبر 

عينين ليستا لي، في سماع أصوات الالجئين بأذنين غريبتين عني«)5(.
وهناك مواقف كثيرة في الرواية تزعزع ثبات األشياء والقناعات إلى حد أن بعض شخوص 
الرواية أنفسهم يواجهون تجربة الشك في وجودهم، وتنتابهم حاالت غريبة من اللبس وعمى 
البصيرة، على نحو ما حدث لبطل الرواية الذي لم يعد يميز أي جزء منه ينتمي إلى الحلم وال 

أي جزء ينتمي إلى اليقظة)6(.
وفي »حياة الس�يد كاف« يتماهى الراوي كذلك مع الكاتب »ك�« على نحو عجيب: »كل ما 

)1( سماء فوق إفريقيا. ص37
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)3( سماء فوق إفريقيا. ص44
)4( سماء فوق إفريقيا. ص46

)5( المصدر نفسه. ص71
)6( المصدر نفسه. ص75
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أعرفه أن عالمه هو عالمي«)1(.
وفي قصة »المصيدة« للكاتب »ك�« نقابل رجاًل وامرأة »يسمع كل منهما طنين الفكرة التي 
في رأس اآلخر«)2(، وفي قصة »العجوز الذي يراقب القرية« نقابل »أبا س�الم« المزاجي الذي 
يدخن التبغ، فتختلط في رأسه األشياء، وتمتزج الحقيقة بالوهم »وهو يراقب الناس، تحركت 
في داخله حكمة الس�نين، وراح يحدث نفس�ه بشذرات تشبه الفلس�فة، شذرات تلمع كالبرق، 
وتص�دق كالحقيق�ة. كم هو غريب أنه لم يفكر حتى هذا الي�وم، في أن هؤالء الرجال كالزهور 

البرية التي تتفجر بالحياة، وتعيش وتموت وحيدة«)3(.
وفي موقف آخر من مواقف »حياة السيد كاف« يرى »ك�« حشرة رابضة على الجدار فيشعر 

بها تدب على وجهه ويسمع »هسهساتها« ويحس »بمجاستها« الوهمية تخز بشرته)4(.
وف�ي موق�ف آخر يلخص الراوي إحدى قصص »ك�«، وه�ي قصة »يقظة الروح« التي أخذ 
نواته�ا م�ن نكتة س�معها عن أحد الجنوبيين؛ فق�د »جاء هذا الجنوبي إل�ى مدينة جدة، ومكث 
س�نوات طويلة من غير أن يحقق أي مكاس�ب مالية، وبالرغم من ذلك فقد اكتس�ب سمعة بين 
الجنوبيي�ن بأمواله التي ال تع�د وال تحصى. كان يأخذ ضيوفه الجنوبيين إلى »س�وق العلوي« 
ويفهمهم بأنه ملكه، ويتكلم مع البائعين بما يؤكد أنه المالك، وحينما يصل إلى عمارة الملكة 

يتحدث معهم على أنها عمارته، وأنه رأف بعماله، لذلك وهبها سكنًا مجانيًا لهم«)5(.
وم�ا ن�دري إذا كانت مث�ل هذه المواق�ف التي يختل�ط فيها الوه�م بالحقيقة بن�ت التفكير 
المنطق�ي الواع�ي، أم بن�ت حاالت إش�راقية صوفي�ة، أم بنت طغي�ان الخيال المب�دع، أم بنت 

حاالت فقدان الوعي بمسكر ونحوه؟!
وعلى الرغم من أننا نس�تطيع أن نفس�ر بع�ض المواقف التي تختلط فيه�ا الحقيقة بالوهم، 
فإنن�ا ال نس�تطيع أن ندعي اليقين فيما نفس�ر؛ فموقف توه�م وجود أذن بديل�ة لرجل »أصلم« 
يمك�ن أن نعده�ا من بنات التفكير المنطقي الذي يصف إمكان�ات الخيال، وموقف بطل قصة 

)1( حياة السيد كاف. ص12
)2( المصدر نفسه. ص23
)3( المصدر نفسه. ص49

)4( حياة السيد كاف. ص61
)5( المصدر نفسه. ص67
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»يقظة الروح« يظل موقفًا واعيًا يستهدف اإليحاء بالتناقضات االجتماعية والتفاوت الهائل بين 
األغني�اء والفق�راء، أما المواقف األخرى فيحتمل أن تكون معبرة عن طغيان الخيال المبدع أو 

غيره.
وم�ا م�ن ش�ك في أن ه�ذه المواق�ف التي تختل�ط فيه�ا الحقيق�ة بالوهم تخلخ�ل المعنى 
واألعراف المنطقية الثابتة، وتفتح بابًا واس�عًا على احتماالت التأويالت المتعددة التي توحي 
بتغيي�ب المعن�ى، وهو ما يؤك�د تمثل »الش�دوي« إلحدى أطروح�ات ما بع�د الحداثة، وهي 

أطروحة افتقار العالم إلى المعنى.

2 - تفتيت السرد:

ال يلتزم الكاتب في هاتين الروايتين بالبناء السردي التقليدي المغلق الذي يدفع باألحداث 
من البداية إلى العقدة إلى الحل في نهاية الرواية، وإنما يقدم طائفة من األحداث والش�خوص 

والموضوعات التي تتضارب شكاًل وتتقارب مضموًنا، وتتنافر مبنى وتتآلف معنى.
فف�ي »س�ماء ف�وق إفريقيا« طائفة م�ن األحداث والش�خوص والمواقف ال يرب�ط بينها إال 
ال�راوي ال�ذي يخضعه�ا لرؤيته الفكرية التي تقوم على اهتزاز تماس�ك المعن�ى وتصدع الحد 
الفاصل بين الحقيقة والوهم، ورؤيته الجمالية التي تقوم على مد الجسور بين الشكل الروائي 

وشكل أدب الرحالت.
وفي »حياة الس�يد كاف« أمش�اج من حياة كاتب يعاني من االغتراب وانفصام الش�خصية، 
ويغرد خارج الس�رب االجتماعي في عصره، فضاًل ع�ن طائفة من القصص القصيرة التي كان 
يبدعه�ا، وهي قص�ص متباينة ف�ي موضوعاتها وش�خوصها ومواقفها وبناءاته�ا، ولكنها تظل 
منس�جمة في س�ياقاتها الفكرية ومضامينها التي تصب في الرؤية العبثية إلى الكون والمجتمع 

واإلنسان التي يتبناها »السيد كاف«.
وإذا كان »علي الش�دوي« في »س�ماء ف�وق إفريقيا« قد جعل الش�كل الروائي منفتحًا على 
أدب الرح�الت ومتعالًق�ا به، فإنه حاول في »الس�يد كاف« أن يجعل هذا الش�كل منفتحًا على 
القص�ة القصيرة، مس�تفيدًا م�ن طبيعة الرواي�ة المرنة التي تتواصل مع س�ائر األش�كال األدبية 

والفنية.
وهذا التفتيت للسرد بالشكل الروائي كان مقصودًا من »علي الشدوي« الذي يريد أن يتمثل 
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طروحات ما بعد الحداثة، فيمنح المتلقي فرصة إلبداع النص الروائي من خالل إعادة تركيبه، 
وكأنه يتبنى مقولة »بارت« بموت المؤلف.

3 - تغييب المعنى:

يتراءى هذا التغييب الذي اس�تقاه »الش�دوي« من فلس�فة ما بعد الحداثة، بدءًا بفكر نيتش�ة 
ال�ذي كان يؤكد يتم اإلنس�ان في الكون، وانتهاء بفكر »دري�دا« الذي كان ينفي المعنى الجاهز 
ويس�نده إلى المتلقي الذي ينتجه، طالما أن المؤلف نفس�ه يبحث عن معنى للحياة وال يمتلك 

ذلك المعنى.
إن »السيد كاف« الذي ارتهن إلى واجب أولي يقبل بموجبه بوجوده، ويدرك تمامًا أنه ليس 

سوى »أداة في لعبة قاسية وعبثية من غير بداية أو نهاية أو معنى«)1(.
ومن هنا نراه ينوء بعبء »رتابة السنين«)2(، ويعد نفسه متفّرجًا »على مشهد مكتظ باألسئلة، 

وأن معاني األشياء قد انسلت منها وتركتها مفتتة، ومبتورة وال رابط بينها«)3(.
ه�ذا الموق�ف العبثي من الكون لم يكن طارئًا على »الس�يد كاف«، بل كان ينبع من طفولته 
بقريته المعزولة البائسة التي كان أهلها يعانون من الظمأ ومن السيول والصواعق في آن واحد، 

وهي المفارقة التي عجز عن إدراكها، كما عجز عن إدراك ظاهرة الموت)4(.
وق�د أدى ه�ذا الموقف العبثي المفتقر إلى المعنى ب� »الس�يد كاف« إل�ى وضع حد لحياته 

باالنتحار، كما أشرنا من قبل؛ ألن الحياة التي ال معنى لها ال تستحق أن تعاش.
* * *

عل�ى الرغ�م من أن الكاتب حاول جاهًدا أن يطوع لغته كي تنس�جم م�ع رؤاه الفكرية التي 
اس�تقاها م�ن طروحات ما بع�د الحداثة، إاّل أنه أخفق ف�ي ذلك؛ إذ إن تل�ك اللغة ظلت رهينة 
المعجمي�ة ف�ي جملتها، ومع ذلك فإن النس�يج اللغوي في هاتين الروايتي�ن ال يخلو من جمل 
وفق�رات تق�وم على االنزياح�ات والخروق�ات والتفجيرات اللغوي�ة المبدعة الت�ي تعودنا أن 

)1( حياة السيد كاف. ص91
)2( المصدر نفسه. ص90

)3( نفسه. ص92
)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص100 - 103
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نلمسها في أعمال الحداثيين وما بعد الحداثيين.
ويمكن أن نتمثل هنا ببعض التراكيب اللغوية التي استطاع الكاتب أن يطوعها لرؤاه:

- »كان وجهها قطعة صافية من القلق«)1(.
- »اس�تلقت بجانبي وأدارت لي ظهرها، خل�ف ظهرها أكلت الرغبة وعيي كما تأكل العثة 

صفحات كتب قديمة«)2(.
- »لكنني لم أكن أش�عر بعبء ش�يخوختي، فحينما يدنو الموت، ال تغدو الش�يخوخة عبئًا 

ثقياًل على البشر«)3(.
- »كل لحظ�ات حياتي انفلتت، ذابت وتالش�ت، مضت بالخف�ة ذاتها التي مرت بها طافية 

في هذا الكون، إال تلك اللحظة، بقيت ثقيلة كجبل«)4(.
- »يبدو كالمه عن فكرة الكتاب فارغًا إلى حد أنه مقنع«)5(.

- »ويظهرون بال هدف إال من وخز المارة بنظراتهم«)6(.
- »وق�د تول�د قلقه م�ن طمأنينته؛ فعندما ال يقلقه ش�يء، فإن هذا بالذات هو م�ا يبدو مثيرًا 

لقلقه«)7(.
- »ارتف�ع الصفير والصياح إيذانًا بانتهاء المش�هد، ثم طفا صم�ت مطعم كمصيدة في أحد 

السهول، فجأة اخترق الجموع شبح ووقف باكيًا على جثة عيشان«)8(.
- »ثم احتضنه مثل ماء يمضي إلى البحر«)9(.

- »أحيانًا أفكر لماذا نغضب أو نحزن حينما ينقضي العمر االفتراضي ألي عالقة«)10(.

)1( سماء فوق إفريقيا. ص62
)2( سماء فوق إفريقيا. ص67
)3( سماء فوق إفريقيا. ص79

)4( المصدر نفسه. ص80
)5( حياة السيد كاف. ص14

)6( المصدر نفسه. ص58
)7( المصدر نفسه. ص66
)8( المصدر نفسه. ص80
)9( المصدر نفسه. ص82

)10( المصدر نفسه. ص90
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- »في لحظة صمت رهيبة شعر فيها أنه يطفو في فراغ«)1(.
- »إنهم اآلن بال أعمار، ألنهم موتى، والموتى ال أعمار لهم«)2(.

- »كما أني أموت وفي مماتي أحيا، كذلك أنت ستموت وفي مماتك تحيا«)3(.
- »لقد رأيت المرأة السوداء، التي رأت الشاب، الذي رأى العامل، الذي رأى المرأة، التي 

رأت الخادم، التي رأت بدورها أنني أنا أيضًا رأيتها«)4(.
وإذا كان »الش�دوي« ف�ي ج�ل ه�ذه العينات مبدع�ًا في معاني�ه وصياغته، فإن�ه يقع في فخ 
الحذلق�ة اللغوي�ة الفارغة أحيانا، كما يبدو لنا بوضوح في العينة األخيرة »المرأة الس�وداء التي 

رأت الشاب..«.
ويتخلل أس�لوب »الش�دوي« كثير من التناصات واألفكار المباشرة، على الرغم من طرافة 

تلك التناصات واألفكار وجمال مبانيها.
ففي قصة »كتاب الموت« التي أحس�ت عشيقة »ك�« بعد قراءتها بأنه سيقدم على االنتحار، 
يضّمن »الش�دوي« أس�لوبه كثي�رًا من األف�كار والنصوص الخارجي�ة التي انتقاه�ا بعناية، من 
مث�ل ما ذه�ب إليه الكات�ب األرجنتيني »بورخيس« م�ن أن جميع األدباء والكت�اب ال يكتبون 
إال الكت�اب ذاته، وأن كل جيل يعيد كتابة ما س�طرته األجيال الس�ابقة، ولذل�ك فإنه عندما قرأ 
»حكاية إحراق مكتبة اإلسكندرية لم يغضب أو يندهش، بل أهدى قصيدة إلى حارقها، لماذا؟ 

ألنه سيأتي زمن آخر، يعاد فيه تأليف كتبها المحروقة، وال شيء سيضيع منها«)5(.
ومن أجمل ما انتقاه »الش�دوي« من نصوص ضمنها س�ياق الس�رد في روايته »حياة الس�يد 

كاف«، ما نقله عن »الخليعي« في وصف لؤم الناس بعصره:
»ف�ال ت�كاد ترى لبيبًا إال ذا كم�د، وال ظريفًا واثقًا بأحد، فما بقي من الخير إال االس�م، وال 
م�ن الدي�ن إال الرس�م، وال من التواضع إال المخادع�ة، وال من الزه�ادة إال االنتحال، وال من 
الم�روءة إال غرور اللس�ان، فالحذر الحذر م�ن الناس، فقد َأِفَل الناس وبقي النس�ناس، ذئاب 

)1( المصدر نفسه. ص107
)2( حياة السيد كاف. ص123
)3( حياة السيد كاف. ص126

)4( حياة السيد كاف. ص69
)5( المصدر نفسه. ص118
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عليهم ثياب، إن اس�تنصرتهم خذلوك، وإن اس�تنصحتهم غش�وك، وإن كنت شريفًا حسدوك، 
وإن كن�ت وضيعًا حق�روك، وإن كنت عالمًا ضلل�وك وبّدعوك، وإن كنت جاه�اًل عّيروك، إن 
نطقت قالوا مهذار صفيق، وإن س�كت قالوا بليد، وإن تعمقت قالوا متكلف متعمق، لهذا كله 

فقد نجوت منهم برعي الغنم، وصحبة شجرة ُعْتم«)1(.
وقد استطاع »الشدوي« أن يوظف مثل هذه النصوص في السياق العام في كثير من األحيان، 
ولكن�ه يكثر أحيانًا من التناصات المتنية والخبرية التي تعد من باب اإلقحام، على نحو ما فعل 

في استعراض مضامين »كتاب الموت«)2( في شكل قصة!
* * *

وال�ذي نخلص إليه أن »الش�دوي« في روايتيه »س�ماء ف�وق إفريقيا« و»حياة الس�يد كاف« 
يعك�س كثيرًا من أطياف طروح�ات ما بعد الحداثة، وخاصة أطياف الم�زج بين الحقيقة وبين 

الوهم، وتفتيت السرد، وتغييب المعنى، والموقف العبثي من الكون.
وبذلك ُيعّد »الش�دوي« من الكتاب الخليجيين القالئ�ل الذين نفخوا في الرواية الخليجية 
نفس�ًا جديدًا في مضامينه وأس�اليبه، ومعانيه ومبانيه، بغض النظر عما إذا كان هذا النفس معبرًا 

عن الحياة الواقعية الخليجية المعيشة أم أنه كان من باب النفخ في أبواق مستعارة.
* * *

)1( حياة السيد كاف. ص128
)2( يرجع إلى المصدر نفسه. ص118 - 131
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 ثقافة التحليل النفسي وتجلياتها
في رواية »ثنائية مجبل بن شهوان« لـ »علي أبو الريش«

لع�ّل من نافل القول أن نش�ير ف�ي البداية إلى مدى انتش�ار ثقافة التحليل النفس�ي في النقد 
واإلبداع األدبيين العربيين؛ فقد ترجمت أعمال »سيغموند فرويد Sigmund Freud« وتالمذته 
من أمثال »آدلر Adler« و»يونج Young« إلى اللغة العربية على نطاق واس�ع، ومارس�ت تأثيرًا 
قوي�ًا في الدراس�ات األدبي�ة العربية، ويكفي أن نذك�ر في هذا المقام كاًل م�ن الدكتور »محمد 
خل�ف الل�ه أحمد« في كتابه الرائد »من الوجهة النفس�ية في دراس�ة األدب ونق�ده«، والدكتور 
»مصطفى سويف« الذي حاول أن يفسر عملية اإلبداع الفني من خالل الجوانب السيكولوجية 
في كتابه القيم »األس�س النفسية لإلبداع الفني«، والدكتور عزالدين إسماعيل الذي طبق كثيرًا 
م�ن المب�ادئ والمناه�ج التي اس�تمدها من علم النف�س التحليلي ف�ي كتابه النق�دي التطبيقي 

»التفسير النفسي لألدب«.
وفي مجال اإلبداع األدبي هناك عدد كبير من الكتاب العرب الذين نهلوا من ثقافة التحليل 
النفس�ي وتمثلوه�ا في كثير من أعمالهم، إلى درجة أنن�ا ال يمكن أن نفهم تلك األعمال إال في 
ض�وء مرجعي�ات تلك الثقافة؛ فنحن ال نس�تطيع أن نفه�م رواية »الس�راب« لنجيب محفوظ، 
وس�ائر روايات إحسان عبدالقدوس، ومس�رحية »الملك أوديب« لتوفيق الحكيم � على سبيل 

المثال ال الحصر � دون أن نطرق أبواب ثقافة التحليل النفسي.
وعل�ى الرغم م�ن أن مبادئ مدرس�ة التحليل النفس�ي الفرويدي فقدت بريقه�ا في العقود 
األخي�رة م�ن الق�رن العش�رين وأصبحت تش�كل تراث�ًا س�يكولوجيًا كالس�يكيًا بالقي�اس إلى 
الم�دارس المعاص�رة في عل�م النف�س، إاّل أّن النقد األدب�ي األوربي ما يزال يمت�ح من رصيد 
تلك المدرس�ة حت�ى اآلن، ويمكن أن نتمثل في ه�ذه العجالة بتحلي�ل »الكان Lacan« لقصة 
الكات�ب األمريك�ي »إدغ�ار آالن ب�و E.A. Poë« ب� »الرس�الة المس�روقة«)1(، ودراس�ات كل 
 La ف�ي »الس�يرة النفس�ية »Ch.Mauron و»ش�ارول م�ورون« A.Green م�ن »أندري�ه غري�ن

)1( يرجع إلى كتاب »مدخل إلى مناهج النقد األدبي« لمجموعة من الكتاب. ترجمة الدكتور رضوان ظاظا. مراجعة 
والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  منشورات  عدد221.  المعرفة«.  »عالم  سلسلة  الشنوفي.  المنصف  الدكتور 

واآلداب. الكويت 1997. ص79.
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Psychobiographie«)1(، و»ج�ان بيلم�ان J.Bellemin« ف�ي دراس�ته ع�ن »ال وع�ي الن�ص 

L’inconscient Du Texte«)2(، و»جولي�ا كريس�تيفا J.Kristeva« ف�ي دراس�تها عن »التحليل 

النفس�ي الس�يميائي Semanalyse«)3(، وغيره�م من النق�اد المعاصرين الذي�ن كان معظمهم 
يطبقون النظريات البنيوية واألس�لوبية الش�كلية ب�داءة، ثم أخذوا يعودون إل�ى تراث التحليل 

النفسي فيطّعمون مناهجهم بمعطياته.
والذي نخلص إليه في هذه المقدمة أن ثقافة التحليل النفسي ما تزال تحظى باهتمام النقاد 
والمبدعي�ن عربيًا وعالميًا، ولذلك ال نس�تغرب عندما نرى كاتبًا روائي�ًا خليجيًا مثل »علي أبو 
الريش« يمتح من معين تلك الثقافة في روايته »ثنائية مجبل بن شهوان« التي نتخذها موضوعًا 

لهذا البحث.
وإذا كان بعض الكتاب يصدرون في أعمالهم المتأثرة بثقافة التحليل النفسي عن هواية، فإن 
»علي أبو الريش« يصدر في هذه الرواية المتأثرة بتلك الثقافة عن دراس�ة منظمة لتلك الثقافة، 
وذلك بحكم كونه خريج قسم علم النفس بجامعة »عين شمس«)4(، ولذلك ال نستغرب عندما 

نراه يبني روايته على أدبيات تلك الثقافة، كما سيتضح.
ما مالمح تجليات هذه الثقافة في ثنائية »مجبل بن شهوان«؟

قبل اإلجابة عن هذا السؤال المحوري في هذا البحث البّد أن نقدم نبذة عن هذه »الثنائية« 
التي تعد من األعمال المؤسسة في الرواية اإلماراتية:

تأتي األحداث في هذه الرواية في سياق استبطان الشخصية المحورية المحبطة التي تعاني 
من اإلحس�اس الممض باالضطه�اد والعجز والتخاذل والتهميش، وهي ش�خصية »مجبل بن 
ش�هوان« الذي لم يعد يبالي باألس�ماء، ولذلك يتخذ لنفسه اس�مًا آخر جزافيًا تعبيرًا عن رؤيته 
العبثي�ة إلى الحياة، فيطلق على نفس�ه اس�م »قابض ب�ن عفصان«، لكون�ه »القابض على حجر 
اللوع�ة«)5(، ال�ذي أنجبت�ه حياة عاصف�ة، إذا جاز لن�ا أن نجتهد في البحث عن داللة األس�ماء 

)1( المرجع ذاته. ص90 وما بعدها.
)2( المرجع ذاته. ص109 وما بعدها.
)3( المرجع ذاته. ص110 وما بعدها.

)4( يرجع إلى غالف روايته »االعتراف«. منشورات مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع الطبعة األولى 1982.
 .1997 أبو ظبي  الطبعة األولى  � الغضب(. مؤسسة االتحاد.  ثنائية مجبل بن شهوان )الحب  الريش:  أبو  )5( علي 

ص9.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   278 8/11/10   1:51 PM



279

العبثية بإعادة ترتيب حروفها.
وربما كان هذا االجتهاد في البحث عن داللة األسماء يمثل طرف الخيط في مأساة »مجبل« 
أو»قاب�ض« الذي يطل على العالم من خالل »نافذة ضيقة«)1( س�بق للكاتب »علي أبو الريش« 

أن وصفها في رواية أخرى بأنها »نافذة الجنون«)2(.
فحي�اة »قاب�ض« كانت عاصفة هوجاء بدأت هباتها منذ والدته منبوذًا من والده »ش�هوان«؛ 
الذي كان يش�ك في نس�بته إليه، لكون والدته »أمينة« قد وضعته في شهره السابع بعد زواجها، 
مفض�اًل علي�ه أخت�ه »عفراء«، وهو الش�ك الذي تزرع بذرت�ه في أعماق »قاب�ض« بدوره فيظل 

يتساءل على امتداد الرواية عما إذا كان »شهوان« والده أم أن أباه مجهول؟
تلك هي الصدمة األولى التي عصفت ب� »قابض«، وبعدها يتلقى الصدمة الثانية المتمثلة في 
حادثة الختان التي حفرت في ذاكرته؛ ذلك أن والده يقوده »كالشاة التي تساق إلى المسلخ«)3(، 

ويقدمه إلى »حسون« المطهر الذي يعامله بقسوة كبيرة يظل يجتر ذكراها طوال حياته.
ويتلقى »قابض« سلسلة أخرى من الصدمات من نساء دخلن حياته، وفي مقدمتهن »حصة« 
الفت�اة الج�ارة الت�ي كان يبادلها حب�ًا محتدمًا مخالس�ة، فتتعلق ب�ه وترفض كل الذي�ن طلبوها 
لل�زواج، ولكن »قابض�ًا« يتغير فجأة فيصبح ناقم�ًا على حصة، متحاماًل عل�ى والدها »خلفان 
المطلق« الذي يعده »حثالة سوداء«)4(، بل إنه أصبح يكره حصة ويتمنى أن تذوب فتختفي، أو 
يختطفها »ش�يطان مارد«)5(، فما يكون منها إال أن تتهم�ه بالخيانة ونقصان الرجولة)6(، وهو ما 

يعمق إحساسه بمركب النقص.
وبع�د »حص�ة« يبحث ع�ن »امرأة مجهول�ة« ترتدي مس�وحًا خيالية مثالية تذكرنا بمس�وح 
المرأة الملهمة في أعمال توفيق الحكيم)7(: »س�أرميها هكذا تحت جس�دي، وأنشب أظافري 

)1( المصدر نفسه. ص7.
)2( علي أبو الريش: نافذة الجنون. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. أبو ظبي )د.ت(.

)3( علي أبو الريش: ثنائية مجبل بن شهوان. ص12.
)4( المصدر نفسه. ص181.

)5( علي أبو الريش: ثنائية مجبل بن شهوان. ص225.
)6( يرجع إلى الرواية. ص228.

)7( يرجع إلى كتاب »المرأة في أدب توفيق الحكيم »للدكتور الرشيد بو شعير. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 
.1996

Mos2lt_NasRwa2i.indd   279 8/11/10   1:51 PM



280

في جس�دها، س�أصرخ في وجهها فتبتس�م، أحملق في عينيها فتخفض بصرها، أناديها فتقول: 
لبي�ك خادمت�ك بين يديك، س�تحدث النس�اء عن فحولت�ي، وتقص لهم س�يرتي حتى يقطعن 
جيوبه�ن، س�تقول لهن، إنها ال تنام الليل، إال بعد أن أغط في س�بات عمي�ق، فتلحفني، وتقرأ 
المعوذتين ثم تنام في صدري، ستجلس في الصباح الباكر تنتظر استيقاظي من النوم وجلوسي 

إلى جانبها، ثم تهم في توديعي حين أستعد لمغادرة البيت«)1(.
ويبح�ث »قاب�ض« عن هذه المرأة المثالية في الحياة الواقعي�ة، فيتراءى له أنه عثر عليها في 
صورة »امرأة جبلية« ش�امخة »بعينين ظامئتين«)2(، اس�مها »حمامة«، ولكنه ما يلبث أن يتخلى 
عنها عندما يكتش�ف أنها زائفة س�هلة المنال، فيستأنف بحثه من جديد، ويخيل إليه مرة أخرى 
أنه عثر على أنثاه المثالية في صورة »تفاحة« الفتاة الغريرة التي ُيتَّهم باغتصابها، ولكنه يرفضها:
»تفاح�ة ال تري�د أن تتعلق برجل مثلي، مراهق ومش�رد، وأنا كذل�ك، ال أريد أن أرتبط بفتاة 

عاجزة، ولو فعلت، فإن األعين ستتسع أحداقها، وتحوم حولي األقاويل والتأويالت«)3(.
إنه�ا خيبة أخ�رى تضاف إلى خيبات »قابض« ال�ذي يعثر في نهاية المط�اف على بغيته في 
ص�ورة األرض األنثى، فيجث�و على ركبتيه ويقبلها ويناجيها وكأنها ام�رأة من لحم ودم: »أنت 
الوحيدة التي ال تكذبين، أنت الوحيدة، فريدة في عطائك، وسواك جرذان جائعة، ال تعيش إال 

على دماء اآلخرين وعوزهم«)4(.
وهك�ذا تغني�ه األرض عن األنثى، كما تغنيه ع�ن اآلخرين، من أمث�ال النوخذة »مصبح بن 
غفالن« الذي كان يضطهد بحارته ويتغذى بدمائهم؛ ووالده »شهوان« الذي كان يحتقر زوجته 

»أمينة« المطيعة؛ و »خلفان المطلق« الجلف البخيل.
وف�وق كل هذه الصدمات التي يتلقاه�ا »مجبل« أو»قابض«، تأتي صدمته النفس�ية الناتجة 
ع�ن مباغت�ة والده وهو ينام مع والدته، وهي الصدمة التي تترس�ب آنًا في أعماقه، ولكنها تعود 

فتطفو على سطح شعوره آنًا آخر.
وه�ذه األحداث التي أوجزناها حتى اآلن تعد أحداث�ًا واقعية بالقياس إلى عالم الرواية، ال 

)1( الرواية. ص307.

)2( الرواية. ص410.

)3( الرواية. ص443.

)4( الرواية. ص453.
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إل�ى المذاهب األدبية، وهي تقابل أحداثًا أخرى تع�د أحداثًا عجائبية بمقياس مذهب الواقعية 
السحرية هذه المرة.

وم�ن هذه األحداث م�ا يتصل ب� »حمزة« الذي كان يتمتع بقوة كبي�رة، فقد كان � كما تذكر 
وال�دة قاب�ض � ذا صوت »أجش يش�به الزئير.. عندم�ا يمر حول البيوت في الزقاق، ويس�عل، 
تهت�ز له الجدران«)1(، وأقدم مرة على ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، حتى لجأت إلى بيت أهلها، 
وحاول أن يستردها دون جدوى، ومن هنا أخذت تظهر عليه عالمات الجنون؛ فقد أصبح ينام 
أم�ام عتب�ة بيت أهل زوجته، و»قد أقس�م أحد الجيران أنه ش�اهد حمزة عن�د الفجر، يعود إلى 
البيت، كهيئة طائر، فظل الجار يراقبه، فرآه يغادر البيت، بعد نصف الليل، ثم يعود عند الفجر، 
وكان عن�د عودت�ه يظل محلقًا في الفضاء، يحوم ح�ول بيته عدة مرات، ثم يحط على األرض، 

وقد فرد جناحين كبيرين، مصدرًا صوتًا مدويًا، كصوت ماكينة قارب كبير«)2(.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن »حم�زة« األس�طوري يم�وت ميت�ة عادية »كجيف�ة نتنة على ش�اطئ 
مهج�ور«)3(، فإن�ه يعود إلى الحياة مرة أخرى في صورة »ص�وت« مدوٍّ يحاور »قابض«، أو في 
ص�ورة رج�ل أثيري ذي وجه يماثل »وجه قديس، يجلس ف�ي صومعة، أو قداس«)4(، ويتجلى 
في المقبرة حيث تعوّد »قابض« أن يجلس أحيانًا، ويحدثه عن األموات الذين يغادرون قبورهم 

فيخلعون أكفنتهم ويمضون »بال ثياب«)5(.
وم�ا يق�ال في »حمزة« يقال كذلك في المرأة الجبلية »حمامة« التي تنش�ق األرض فتبتلعها 

على إثر حدوث »انفجار عظيم«)6( مدو.
وم�ن هن�ا يتقب�ل »قاب�ض« فكرة ع�ودة والدت�ه »أمينة« إل�ى الحياة بع�د موتها؛ ف�ي موقف 
عجائبي يظهر »حمزة« مؤكدًا ل� »قابض« أن فكرة الموت »كذبة كبرى، كما هي األكاذيب التي 
تح�اك، في مجمل ش�ؤوننا الكثيرة«)7(، ثم تظهر »أمينة« الت�ي كانت قد ماتت ودفنت في مقبرة 

)1( الرواية. ص88.

)2( الرواية. ص89.

)3( الرواية. ص90.
)4( الرواية. ص204.
)5( الرواية. ص164.
)6( الرواية. ص148.
)7( الرواية. ص270.
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»الشريش�ة« في رأس الخيمة كي تحاور ابنها »قابض« الذي يصاب بالذهول وهو يراها »تنبت 
كالشجرة السامقة، وتقف )أمامه(، هكذا، صحيحة، معافاة، تتمتع بكامل قواها«)1(.

هذا فضاًل عن أعمال »عبدالرحمن السيلمة« الخارقة، من مثل تحويل األوراق العادية إلى 
أوراق نقدية، والحصى إلى أغنام)2(.

* * *
تلك أهم األحداث في »ثنائية مجبل بن ش�هوان«، وهي أحداث تأتي في س�ياق طرح كثير 
من الرؤى المتفرعة المحلية واإلنسانية، ولذلك فإنه ال يهمنا في هذا البحث أن نقف عند سائر 
تلك الرؤى بقدر ما يهمنا تحليل الرؤية الس�يكولوجية، أو تحليل ظاهرة حضور ثقافة التحليل 

النفسي وتجلياتها في هذه الرواية، وهي الثقافة التي تتجلى لنا فيما يأتي:

:»Delusion of Persecution 1 - »هذاء االضطهاد

ه�ذاء االضطهاد هو أح�د أنواع الهذاء التي يرى فيها المريض نفس�ه »موضوعًا لالضطهاد 
م�ن جان�ب اآلخرين، فالناس تكي�د له، وتريد اإليقاع ب�ه أو قتله، أو تقف ف�ي طريقه بخاصة، 

وتتعمد اإلضرار به...
وغالب�ًا م�ا يصاحب ه�ذاء االضطه�اد نوع آخر م�ن الهذاء، وهو ه�ذاء العظم�ة، ويصيبان 
المري�ض مع�ًا. وف�ي هذه الح�االت يكون ه�ذاء العظم�ة - غالبًا - مب�ررًا له�ذاء االضطهاد؛ 

فالمريض يضطهده اآلخرن غيرة منه لعظمته وعلو شأنه)3(.
وه�ذا النمط م�ن الهذاء يتراءى لن�ا في »الثنائية« م�ن خالل تصرفات »قابض« وإحساس�ه 
المم�ض باضطه�اد اآلخرين له؛ فوالده »ش�هوان« كان يريد له أن يكون قويًا حتى يس�تطيع أن 
يواجه الحياة العملية، ولكن من وجهة نظره التي تتس�م بش�يء من الفظاظة والقس�وة، ولذلك 
فإنه يستاء عندما يرى ذؤابة شعره تطول كذؤابة األنثى، كما أنه يدفع به إلى »حسون« المطّهر، 
وهو يقول له »بصوت كالهدير: اصمد يا مجبل، أنت رجل، والرجل ال يبكي«)4(؛ ولعل حرص 

)1( الرواية. ص273.
)2( يرجع إلى الرواية. ص54-53.

)3( الدكتور فرج عبدالقادر طه وآخرون: معجم علم النفس والتحليل النفسي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 
الطبعة األولى. بيروت )د.ت(. ص472.

)4( الرواية. ص12.
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»ش�هوان« على تنش�ئة ابنه على هذا النحو كان أحد األس�باب التي جعلته يتحامل على »أمينة« 
ويعنفه�ا باس�تمرار بع�د أن يقضي وطره منها؛ ألنه�ا كانت تربي ابنها بكثير م�ن اللين والحنان 

بوصفها أمًا، وهو ما كان يحنق »شهوان« خوفًا على ابنه من الرخاوة أو »التخنث«.
وإذا كان »حسون« المطّهر قد أنجز عمله العادي عند ختان »قابض«، فإن »قابض« يرى في 

ذلك اضطهادًا بشعًا، وقسوة ليس لها من مسّوغ.
ون�رى »قابض« � تحت تأثير اإلحس�اس باالضطهاد � يتوهم أن�ه يتعرض ل� »مؤامرة كبرى 

حيكت قبل )مجيئه( إلى الدنيا«)1(.
وهذاء االضطهاد يؤدي ب� »قابض« إلى اإلحساس بالتميز عن اآلخرين جميعًا، وكأنه طائر 
في غير سربه في عالم الرواية، ومثاله الذي يتخذه قدوة ومعلمًا هو »حمزة« الرجل األسطوري 
المتفوق، أو »عبدالرحمن الس�يلمة« الذي استطاع أن يس�خر من النوخذة »مصبح بن غفالن« 

ويقهره أمام الرجال)2(.
إن »قاب�ض« ال�ذي يرى في اآلخري�ن جالدين يريدون أن يضطهدوه ويس�حقوه بأقدامهم، 
يحاول باس�تماتة أن يفلت من تلك األقدام وينه�ض عمالقًا قويًا كطائر »العنقاء«، ولذلك نراه 
يرّوض نفسه منذ الطفولة على أن يكون ذا إرادة فوالذية، فيقف تحت الشمس، كما كان يفعل 

»حمزة«؛ إذ إنه يذهب إلى الشاطئ ويقف بمفرده حتى يتصبب العرق من جسده ويدوخ)3(.

:»Hallucination 2 - »الهلوسة

وه�ي »إدراك خيال�ي مرضي ألش�ياء غير موجودة ف�ي الواقع، وتكون الهلوس�ة بصرية أو 
سمعية أو شمية أو ذوقية أو لمسية«)4(، وما إلى ذلك.

وأكثر أنماط الهلوسة شيوعًا في »ثنائية مجبل بن شهوان« »سمعية وبصرية أو مركبة منهما، 
وهو ما يتراءى لنا في ذلك »الصوت« الهاتف الذي ُيس�مع فجأة ويحاور »قابض« على امتداد 

فصول الرواية الستة.

)1( الرواية. ص255.
)2( يرجع إلى الرواية. ص57-55.

)3( يرجع إلى الرواية. ص104.
)4( الدكتور نور الدين سالمي وآخرون: معجم مصطلحات علم النفس. دار الكتاب المصري. دار الكتاب اللبناني. 

الطبعة األولى. القاهرة � بيروت 1997. ص244.
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وق�د يبدو أول وهل�ة أن هذا »الصوت« يعّد تعبيرًا عن انش�طار ذات »قابض« بطل الرواية، 
ولك�ن الحقيقة أن ذل�ك »الصوت« كان صدى باهتًا لصوت »حمزة البلوش�ي« معلم »قابض« 
وقدوت�ه ومثال�ه، وه�و ما يتضح لنا ف�ي الفصل الثاني م�ن الرواية � على س�بيل المثال � عندما 
يفض�ح ذل�ك الصوت المبهم من خ�الل الحوار الذي يدور بينه وبين »قابض« في س�ياق حلم 
يراه بطل الرواية، يتصل بتهمة اغتصاب الفتاة الضريرة »تفاحة« وعالقته ب� »حصة«؛ ففي البداية 
يتخذ »حمزة« في الحلم صورة طائر يحاكم »قابض« ويذكر تفاصيل تلك الجريمة متهمًا إياه، 
كما يذكر الفتاة الضحية والصبي والعجوز الشاهدين، وكأنه كان حاضرًا عند ارتكابها، وحينئذ 
يتبي�ن »قابض« مالم�ح »حمزة« ونبرة صوته في ذلك »الطائ�ر«، وعندما ينقطع الحلم وينهض 
»قاب�ض« من نومه يصرخ بصوت وئيد يهز »الجدران من حوله«: »حمزة، هذا هو حمزة، أجل 

إنها مالمحه، صوته الجهور، منخاره الغليظ، عيناه الحمروان، جناحاه الضخمان«)1(.
وأي�ًا م�ا يكن ف�إن ذلك »الص�وت« الذي كان يعرف كل ش�يء عن »قاب�ض«، ويتغلغل في 
أعماقه، ويتنبأ، ويعظ، ويوجه، ويحاكم... يعد مظهرًا من مظاهر »الهلوسة« التي كانت تعتري 

بطل الرواية.
وف�ي الفصل الخامس من الرواية نرى »قابض« يقع تحت تأثير »الرجل الكهل« المش�عوذ 
ال�ذي وع�ده أن يزيح عن كاهله »كل الهموم«)2( وييس�ر له العثور على المرأة المس�تحيلة التي 
كان يبح�ث عنه�ا، فيكتب له ذل�ك الرجل حرزًا، ثم يطلب منه خروفًا أس�ود ك�ي يقدمه قربانًا 
للملهم أو»القرين«)3( المزعوم، وعندما يقف »قابض« في القرية باحثًا عن الخروف المطلوب 
»تدهش�ه هذه الفلول المتراكضة نحوه.. خراف سوداء، تثغو.. باع.. باع.. باع، يا إلهي، القرية 
بأكمله�ا تتحول إل�ى خراف تتلهف للذبح، الخ�راف تندفع بقوة مذهلة للف�داء، ألول مرة في 

حياتي أشعر أن الخراف تعي معنى التضحية«)4(.
إنه موقف من مواقف »الهلوسة« التي كانت تعتري »قابض« من حين إلى آخر.

والذي نلفت النظر إليه أن مثل هذه المواقف تتداخل أحيانًا مع أنماط أخرى من المواقف، 

)1( الرواية. ص115.

)2( الرواية. ص314.
)3( الرواية . ص315.
)4( الرواية. ص313.
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كاألح�الم واألحداث العجائبية، ولذلك فإن التمييز بينها قد يصعب وال يتس�نى إال من خالل 
القرائن السياقية، وخاصة سياق السرد.

:»Sadisme 3 - »السادية

وهي »اضطراب في الغريزة الجنس�ية، حيث ال يمكن الحصول على الش�هوة إال بإحداث 
آالم للشخص من الجنس اآلخر«)1(.

ولكن هذا المفهوم ل� »الس�ادية« ينداح في الرواية كي يش�مل اإلحس�اس بالمتعة بتعذيب 
اآلخرين وإنزال األذى بهم.

وتب�دو مالمح »الس�ادية« في الجريمة المنس�وبة إل�ى »قابض« نفس�ه، أي جريمة »تفاحة« 
الضري�رة وقتله�ا، وإذا كان »قاب�ض« يص�ر في وعي�ه على إنكار ه�ذه التهمة فإنه ف�ي كثير من 
الح�االت الت�ي يطف�و فيه�ا »الالوعي« عل�ى الس�طح، أو حاالت »الهلوس�ة«، يعت�رف ضمنًا 
بارت�كاب الجريم�ة، كم�ا أن »الص�وت« المبهم � أو ص�وت »حمزة« ال�ذي كان يحاوره على 

امتداد فصول الرواية ما يفتأ يؤكد تلك التهمة:
»ص�وت.. دخلت يا مجب�ل دائرة الخطر، واعترتك قوة خفية، دفع�ت بك إلى فوهة بركان 
مدمر، أن لن تس�تطيع االنس�الخ من جلد الجريمة، امرأة عجوز وصبي صغير، ش�اهداك هذه 
الليل�ة، وأن�ت تتس�لل عبر جدران منزل عبي�د األصمخ، كنت تقبض على مدية ضخمة، أش�به 
بالس�يف، دخلت المنزل والعيون تراقبك، هاجمت الفتاة الضريرة، هتكت عرضها، ثم مزقتها 

إربًا إربًا، خرجت من المنزل، ورائحة الدم تفوح من جسدك«)2(.
على هذا النحو ينسب »الصوت« المبهم تلك الجريمة إلى »قابض«. وإذا كانت مالبسات 
تلك الجريمة ونسبتها إلى »قابض« تظل محل تخمين وشك ]لعدم اعتراف »قابض« بارتكابها 
ف�ي ح�االت الس�يطرة على توازنه، ولع�دم تأهله واس�تعداده � ظاهريًا على األق�ل � الرتكاب 
جريم�ة في فظاعة تلك الجريمة[، فإن س�ياق الرواية يمنحن�ا بعض القرائن التي تحل لغز تلك 
الجريم�ة، وف�ي مقدم�ة تلك القرائ�ن تأكيد »الص�وت« وجود البذور الس�ادية ف�ي أعماق كل 
الن�اس، بما في ذلك »مقبض »الذي يرقد في وجدانه »نوخذة« في س�ادية النوخذة »مصبح بن 

)1( الدكتور عبدالمجيد سالمي وآخرون: معجم مصطلحات علم النفس. ص133.
)2( الرواية. ص26.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   285 8/11/10   1:51 PM



286

غفالن«)1( الذي يجد متعة في اضطهاد بحارته وفرض س�يطرته عليهم، كما أن هذا »الصوت« 
ال�ذي يتراءى أحيانًا في صورة »طائر« وهو»حمزة« يفس�ر الدوافع الس�ادية الكامنة في أعماق 

»قابض« بالرغبة في االنتقام من »حصة« في صورة »تفاحة«الضريرة:
»إنن�ي أعرفك، وأعرف أنك لم تحب حصة، أردت فقط الثأر منها، أو باألحرى من أبيها.. 
هكذا كنت تنوي عندما اقتحمت الجدار، واغتصبت الفتاة الضريرة، كانت هي حصة نفسها.. 

أو هذا ما كنت تفكر فيه يا قابض، أنت إنسان أحب بعنف، وسط محيط كان يكره بعنف«)2(.
وال يهمنا في هذا المقام أن نبحث في طبيعة الدوافع الس�ادية ومصادرها الس�يكولوجية أو 
االجتماعي�ة، بق�در ما يهمنا رصد آثارها في تلك الجريم�ة، وبالتالي فإن الذي يهمنا هو صحة 
نس�بتها إل�ى »قابض«، وهو ما يرجح تأكيده مرة أخرى من خ�الل »الصوت« الذي كان يذهب 
إل�ى أن »قاب�ض« ارتكب الجريمة دون وعي، ألنه كان يس�ير لياًل ]الس�رنمة[ وهو نائم، إال أن 

»قابض« ينفي ذلك بشكل قاطع:
»ال أذك�ر أنن�ي في يوم من األي�ام انتابتني حالة من التج�وال الليلي، التي تصي�ب كثيرًا من 

الناس، فيقومون بأفعال ال إرادية ال يفهمون مغزاها، ثم يصبحون، وينسون ما فعلوا«)3(.
ولكن مثل هذا النفي ال يعتد به كثيرًا، طالما أن الذي يمارس »السرنمة« ال يستطيع أن يذكر 

شيئًا مما يفعله في تلك الحالة.
وأيًا ما يكون األمر، فإننا نجد في »الثنائية« كثيرًا من المواقف األخرى المعبرة عن »السادية«، 
ويكف�ي أن نذكر س�ادية »حس�ون« الذي كان »يحب رؤي�ة تدفق الدم، وبخاص�ة من األعضاء 
التناسلية«)4(، وكذلك األمر بالنسبة إلى أتباع النوخذة »غفالن« من البحارة المضطهدين الذين 
يغادرون مجلس س�يدهم كي يضربوا أطفالهم، أو يعذبوا الحيوانات الس�ائبة، و»قابض« نفسه 
يؤكد أنه ش�اهد أحدهم »يضع مش�نقة في خرجة فناء منزله ليصطاد القطط«)5(، و»ينهال عليها 

ضربًا، وتعذيبًا حتى تفارق الحياة«)6(.

)1( الرواية. ص167.

)2( الرواية. ص114.

)3( الرواية. ص296.
)4( الرواية. ص12.

)5( الرواية. ص333.
)6( الصفحة نفسها.
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:»Complexe D’oedipe 4 - »عقدة أوديب

ويمك�ن تعريفه�ا بأنها »الرغبة المكبوتة ل�دى االبن المتالك األم، وينت�ج عنها عداء األب 
المنافس«)1(.

تتجل�ى آثاره�ذه العق�دة في س�لوك »قاب�ض« وعالقتها باآلخري�ن منذ الفص�ل األول من 
»الثنائية«حت�ى الفص�ل األخي�ر، ب�ل إن آثاره�ا تتجل�ى حت�ى في عالق�ات »قابض« باألش�ياء 
واألف�كار كما س�نرى الحقًا، ولذلك فإنه يمكننا القول من�ذ البداية إن هذه العقدة تعد المحور 
الرئي�س الذي تدور حوله أحداث الرواية، أو الحافز األس�اس ال�ذي يحرك األحداث ويصنع 
مصائر الش�خصيات الروائية المرتبطة ب� »قابض«، وخاصة الش�خصيات النس�وية، هذا فضاًل 

عن فعالية هذه العقد بالنسبة إلى البناء الروائي وجمالياته، كما سيتضح فيما بعد.
إن »عل�ي أبو الريش« في هذه الرواية يلح إلحاحًا مقصودًا على »عقدة أوديب«، بأس�لوب 
مكش�وف يخ�دش الحي�اء، عل�ى نحو ما ن�رى في ذل�ك الموقف ال�ذي يصف في�ه العالقات 

الحميمة بين والدي »قابض« الذي كان يراقب ما يحدث في أسى:
»ل�م أس�تطع إغماض عين�ي، لم أس�كت نداء القل�ب، فمكثت م�ن تحت اللح�اف، أتابع 
المش�هد المريع، كان صوت ما يحثني على انتزاع أبي بعيدًا، وألنزوي في صدر أمي، حاولت 
أن أ نه�ض، بي�د أن وجه أبي المخيف، ويده الغليظة، كانا حائ�اًل ومانعًا لي من أن أفعل ذلك، 
دفنت رأس�ي في الفراش، بكيت، انتحبت، ش�عرت أن قوة ما تنتزع أمي مني، قلت في صوت 

خفيض: 
»يا أمينة، انفضي عن جسدك هذا الوحش المفترس، تعالي إلى هنا، صدقيني، إنه ال يحبك، 
بل يكرهك، س�تجدينه في الصباح، يقابلك بنظرات حاقدة، ووجه مكفهر كالجمر، أنا الوحيد 
ال�ذي يحب�ك يا أمينة بصدق، أحن إلى صدرك، وبعيدًا عنك يقتلن�ي صقيع الفراغ، يا أمينة، ال 

تجعلي من جسدك مطية لهذا الوغد«)2(.
إن »قابض« في هذا الموقف يفصح عن ميله اآلثم إلى والدته، وغيرته من والده بأس�لوب 
صري�ح ال يدع مجااًل للش�ك في كونه مصابًا بعقدة أوديب الت�ي تعد حجر الزاوية في التحليل 

)1( الدكتور عبدالمجيد سالمي وآخرون: »معجم مصطلحات علم النفس«. ص167.
)2( الرواية. ص197-196.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   287 8/11/10   1:51 PM



288

النفس�ي الفروي�دي، كم�ا ه�و معروف.ولو أردنا أن نس�جل س�ائر المواقف الت�ي يفصح فيها 
»قابض« عن تعلقه اآلثم بوالدته لطال بنا المقام)1(.

ولي�س م�ن ش�ك في أن ه�ذه العق�دة األوديبية الت�ي تهيمن عل�ى »قابض« هي التي تفس�ر 
لن�ا إخفاقه في إنش�اء عالقة س�وية مع النس�اء اللوات�ي عرفهن، م�ن أمثال »حص�ة« و»تفاحة« 

و»حمامة«)2(.
والالفت للنظر في »ثنائية مجبل بن شهوان« أن عقدة أوديب تشكل حضورًا واعيًا في ذهن 
»قابض«، ولذلك نراه يصر على عالقته المحرمة بوالدته »أمينة« إصرارًا واعيًا في وقاحة غريبة، 
خالف�ًا للش�خصيات األدبية التي التقطها »فروي�د« من »أوديب ملكًا« لس�وفوكل، و»هاملت« 

لشكسبير، و»اإلخوة كارامازوف« لدوستويفسكي، و»غراديفا« لجونسون.
إن جميع هذه الشخصيات التي حللها »فرويد« وغاص في أعماقها محاواًل أن يجد تسويغًا 
س�يكولوجيا لس�لوكها، لم تكن تعي عقدتها، وإنما كانت تكبتها في »الالوعي« دون أن تدرك 
طبيعتها التي تتجلى متس�ترة في ثوب حلم أو أصداء ذكريات طفولة منس�ية أو »هس�تيريا« وما 

إلى ذلك.
ومن هنا نرى »أوديب« سوفوكل)3( يعاقب ذاته عقابًا فظيعًا عندما يكتشف عالقته اآلثمة ب� 

»جوكاستا« والدته فيسمل عينيه بيده ويهيم على وجهه في منفاه االختياري.
أما »قابض« في »ثنائية مجبل بن شهوان« فإنه يعي رغبته اآلثمة، ويعي أنه يعي، وينتظر من 

والدته أن تفر من سجن والده كي تلجأ إليه:
»أمين�ة ف�ي انتظار النداء الروح�ي، كي تنفض عن جس�دها غبار القهر، وتقفز مس�رعة إلى 

صدري، تحتضنني، وتلفظ حجم لكمات شهوان الرعناء«)4(.

)1( يرجع إلى الرواية. ص 265، 266، 267، 308، 323، 355، 358 على سبيل المثال ال الحصر.
)2( يرجع إلى »الهذيان واألحالم في الفن« لسيمغوند فرويد. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعة للطباعة والنشر. 
الطبعة الثالثة. بيروت 1986، ويرجع كذلك إلى »مدخل إلى مناهج النقد األدبي« لمجموعة من الكتاب. ترجمة 
الدكتور رضوان ظاظا. مراجعة الدكتور المنصف الشنوفي. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

بالكويت. سلسلة »عالم المعرفة«. عدد 221. الكويت 1997 ص76 وما بعدها.
العلم  دار  اليوناني«.  التمثيلي  األدب  »من  كتاب  ضمن  حسين.  طه  لدكتور  ا  ترجمة  ملكًا.  أوديب  سوفوكل:   )3(

للماليين. ط2. بيروت 1978.
)4( الرواية. ص355.
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ومما يؤكد هذا اإلصرار الممجوج والمحرم دينًا وخلقًا، لجوء »قابض« إلى تسمية والديه 
باسميهما: »أمينة« و»شهوان« في سائر مواقف الرواية.

 Le وعندم�ا يح�ول الم�وت بي�ن »قاب�ض »ووالدت�ه، يح�اول أن يلجأ إل�ى آلي�ة »اإلزاحة
Deplacement« أو»التعوي�ض Compensation«، فيح�ّول رغبته اآلثم�ة من موضوع »أمينة« 

إلى موضوع آخر يتمثل في »األرض«.
ولذلك فإن األرض في »الثنائية« تغدو بدياًل ل� »أمينة« بالنسبة إلى »قابض« الذي نراه يحفر 

حفرة ويريد أن يقبر نفسه في جوف األرض في تفاٍن وإخالص:
»لن أقبل حبيبة س�واك، لن أمنح جس�دي لغيرك، يكفيني شرفًا أن أصب ماء قلبي في مسام 

ترابك، وأهبك شهقتي، وحرقتي«)1(.
وف�ي نهاية المط�اف تتخذ األرض ف�ي الثنائية أبعادًا صوفية بالنس�بة إل�ى »قابض«، فتغدو 
رائحتها عطرًا للحياة وطيبًا للحرية واالنعتاق وعبقًا ل� »االلتحام الحقيقي مع النداء الس�ماوي 

المقدس«)2(.
وهنا تكتس�ب فك�رة الموت عن�د »قابض« معن�ًى مناقضًا لما اس�تقر في أذه�ان اآلخرين؛ 
فالم�وت يصبح بالنس�بة إلى »قاب�ض« صفحة جديدة من الحياة المش�رقة التي تتس�م بالهدوء 

والسكينة والصفاء الذي ال تشوبه أدران الصراع واللهاث:
»عندم�ا تزور مقبرة، تش�عر بعظم األكذوب�ة، وفداحة الجريمة التي يرتكبها البش�ر في حق 
أنفس�هم. ف�ي المقبرة هن�ا، التجد دماء، وال تجد ش�حاذين، وال متس�ولين، وال لصوصًا، وال 

مجرمين، وال طغاة، الجميع هنا ينام خالي الوفاض، تاركًا أعباء ثقيلة خلف ظهره«)3(.
وبذل�ك يتخ�ذ الم�وت معنى »رواقيًا« بالنس�بة إل�ى »قابض«، فيس�عى إليه كما يس�عى إليه 

»هرقل« بطل مسرحية الشاعر الروماني »سينيكا«، الموسومة ب� »هرقل فوق جبل أويتا«)4(.
وهكذا تتطور »عقدة أوديب« في وجدان »قابض« فتتحول من موضوع »أمينة« إلى موضوع 

)1( الرواية. ص453.

)2( الرواية. ص470.

)3( الرواية. ص327.
)4( يرجع إلى »هرقل فوق جبل أويتا« لسينيكا. الترجمة العربية. سلسلة »من المسرح العالمي«. عدد 138. منشورات 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت.
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»األرض«، ث�م تتح�ول إلى رؤية فلس�فية، وكأن »علي أبو الريش« يري�د أن يرتقي بهذه العقدة 
من الحس المادي إلى الحس المعنوي بوس�اطة آلية »التس�امي«، وهي آلية دفاعية في التحليل 
النفس�ي »يس�تعملها األنا لتوجيه أنماط النشاط الغريزي إلى أهداف ذات قيمة اجتماعية نبيلة، 

مثل اإلبداع الفني والتأمل الفكري«)1(.

وق�د كان لعق�دة أوديب ف�ي »الثنائية« آثار أخرى تتصل ببناء ش�خصية »قابض«، إذ إن هذه 
العقدة أفرزت عقدة أخرى، وهي »عقدة الخصاء«.

:»Castration Complex 5 - »عقدة الخصاء

وه�ي عقدة تولد »تحت تأثير الموقف األوديبي، وفي عالقة وثيقة به ينش�أ من الخوف من 
الخص�اء، ذلك الخوف الالش�عوري من فقدان عضو التناس�ل عقابًا على ما يستش�عره الطفل 

الذكر من دوافع ليبيدية تجاه موضوع محرمي«)2(.

واألرج�ح أن تك�ون »عق�دة الخص�اء« هي الت�ي تكم�ن وراء موقف�ه الغريب م�ن الختان 
و»حس�ون« المطه�ر الذي أصبح ع�دوًا لدودًا بالنس�بة إليه، ب�ل إن كراهيته ل� »حس�ون« تمتد 
ك�ي تش�مل اآلخري�ن الذين كان�وا حاضري�ن لحظة إج�راء الختان ال�ذي كان يع�ده ضربًا من 

»االغتصاب«، أو ضربًا من »الجريمة« التي ترتكب ضد اإلنسانية قاطبة:

»هذا هو حس�ون المختن يقتحم رأس�ي، جريمة اغتصاب ترتكب ضدي. لم يرتفع صوت 
ليقول ال، لم يشع هذا الخبر كجريمة شنيعة في حق البشرية، بل إن الذين حضروا الكارثة كانوا 

يصفقون، ويهللون، تغصب، هكذا يرصعون القناعات، كما هي نقوش الحناء«)3(.

إن هذا الموقف الذي يتخذه »قابض« من الختان ناتج عن خوفه من فقدان فحولته، وهو ما 
يفسر لنا حنقه الشديد على »حصة« التي اتهمته في رجولته:

»م�ا يؤلمن�ي أن حص�ة طعنتني في رجولتي، ألمح�ت بالنظرات إلى أنن�ي ناقص الرجولة، 
وإزاء هذا التصرف الذي بدر منها، ش�حن صدري بالحقد ناحيتها، ووددت لو أنني أمس�كت 

)1( الدكتور عبد المجيد سالمي وآخرون: معجم مصطلحات علم النفس. ص61
)2( الدكتور فرج عبدالقادر طه وآخرون: معجم علم النفس والتحليل النفسي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 

الطبعة األولى. بيروت )د.ت(. ص292.
)3( الرواية. ص85.
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بخناقها، وأزهقت روحها«)1(.
ويتك�رر هذا الموق�ف كذلك مع »تفاح�ة« الضريرة الت�ي اتهمت »قابض« ف�ي فحولته)2(، 
وكذلك األمر بالنسبة إلى »حمامة« التي ابتعدت عنه ألنه ليس »ذلك الفحل الذي يكسر شوكة 
ام�رأة صحراوي�ة«)3( جبلية، على حد تعبير صوت »حمزة« ال�ذي ينصح »قابض« بالتنحي عن 

سبيل تلك المرأة التي لن يستطيع إشباع رغباتها:
»تحسس صدرك. لن تجد امرأة ما تنام على ناصية القلب، تحسس جسدك، لن تجد فحولة 
جدي�رة بهوى امرأة.. اغرب يا قابض، فتش عن رجل ذاب في زحام التش�رد، فتش عن فحولة 

وئدت تحت سياط النداء الداخلي«)4(.
فهذا اإلحساس باإلحباط الجنسي لدى »قابض«، وهذا الخوف الشديد على فحولته، ليس 
له من تفس�ير س�وى في ضوء عقدة أوديب التي تجعله يشعر بالذنب الرتباطه بموضوع محرم 
دينًا وأخالقًا وعرفًا، أو مرفوض من »األنا األعلى«، وفق مصطلح التحليل النفسي الفرويدي.

:»Les Rêves 6 - »األحالم

وهي »سلس�لة من الهالوس والتخيالت التي تح�دث لنا أثناء النوم. وتختلف األحالم في 
م�دى تماس�كها ومنطقيتها. وعمومًا فإن الحل�م يعد من أهم الحيل األساس�ية التي تلجأ إليها 
النفس البش�رية إلش�باع رغبتها ودوافعها، خاصة تلك التي يكون إش�باعها صعبًا أو مس�تحياًل 

في عالم الوقع«)5(.
وهنا البد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن األحالم أو الكوابيس غدت من أساليب الرواية 
والقص�ة التي توظف على نطاق واس�ع في اآلداب العربية والعالمي�ة، وبالتالي فإنها أصبحت 
أداة م�ن األدوات الفني�ة الرائج�ة التي تكاد تدخ�ل في طبيعة األدب الس�ردي المعاصر، وهذا 
يعن�ي أن�ه ليس بالض�رورة أن يكون اللجوء إلى األحالم في أي عم�ل روائي مظهرًا من مظاهر 

التأثر بثقافة التحليل النفسي.

)1( الرواية. ص264.
)2( يرجع إلى الرواية. ص447.
)3( يرجع إلى الرواية. ص433.
)4( يرجع إلى الرواية. ص433.

)5( الدكتور فرج عبدالقادر طه وآخرون: معجم علم النفس والتحليل النفسي. ص180.
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فهل هناك ما يجعلنا نرجح تأثر »علي أبو الريش« بتلك الثقافة؟
ليس من ش�ك في أن »علي أبو الريش« كان يس�تحضر في ذهنه موقف »س�يغموند فرويد« 
من األحالم وهو يوظف بعض األحالم في »الثنائية«، وهو ما يتراءى لنا بوضوح في الخامات 

التي نتمثل بها فيما يأتي:
- في الفصل الثاني من »الثنائية« ترى »عفراء« أحالمًا يصفها »قابض« على النحو اآلتي:

»أخت�ي عف�راء كانت تجيء إلى أمي ف�ي الصباح، تحم�ل قلبها الصغير عل�ى كفها، قائلة: 
أم�ي.. حلمت اليوم أني أش�مر عن س�اقي، وأخ�وض في بحر، لونه كلون ال�دم.. أمي.. أمي، 
حلمت أني دخلت حقاًل مزروعًا بأش�جار سامقة، واحدة منها وخزتني بشوكة أدمت جسدي، 

لكن مع ذلك شعرت بلذة وسعادة متناهيتين..« )1(. 
إن رم�وز مث�ل ه�ذه األحالم ذات دالل�ة ال تخفى عل�ى أي مطلع على نظري�ة »فرويد« في 
تفس�ير األحالم، فالبحر الذي لونه »كلون الدم«، و»الشوكة« التي وخزت »عفراء« في حلمها، 

كلها رموز تومئ إلى الطمث أو دم العذرية والعضو الذكري.
إن »عفراء« في مثل هذه األحالم تعبر عن رغبتها المكبوتة في الزواج بعد نضوجها، أي إن 

الحلم في هذا الموقف يعد تحقيقًا لرغبة على حد تعبير »سيغموند فرويد«)2(.
- في موقف من مواقف الفصل الثاني من الرواية يبرز »الصوت« المبهم )صوت »حمزة«( 
كي يحاور »قابض« في موضوع »الجريمة« المرتكبة ضد الفتاة الضريرة »تفاحة«، ويحاول أن 

يجره إلى االعتراف بتلك الجريمة:
»إن�ك ي�ا قابض تفصح عن رغبة كامنة، فق�د تكون أنت الجاني أو أن�ك تحلم بأن تفعل ما 

تفكر فيه، وتعتقد أنه أمر سراب«)3(.
ف�� »الص�وت« هنا يفس�ر الكوابيس الت�ي كانت تع�ذب »قاب�ض«، وخاص�ة المتعلقة منها 
بالضحي�ة »تفاح�ة« بأنه�ا تفص�ح عن »رغب�ة كامن�ة« أو مكبوتة مس�تحيلة التحقيق ف�ي الحياة 

الواقعية ترقد في أعماق »قابض« مستخدمًا مصطلحات »فرويد« استخدامًا مقصودًا.

)1( الرواية. ص79-78.
)2( يرجع إلى »تفسير األحالم« لسيغموند فرويد. ترجمة مصطفى صفوان. دار المعارف. ط2. القاهرة 1969.

)3( الرواية. ص144.
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- ف�ي الفص�ل الثالث م�ن الرواية ي�رى »قابض« حلم�ًا غريبًا ف�ي بنائه ويس�رد تفاصيله ل� 
»حمامة« المرأة الجبلية على النحو اآلتي:

»في الليلة الفائتة، حلمت، أني أمتطي صهوة حيوان، حيوان له وجه إنس�ان قبيح المالمح، 
وجس�د حصان. كان يطير بي في س�رعة فائقة، وبين فينة وأخرى يتوقف، يش�رب من آبار في 
الطريق، ثم يمضي، وعند حافة واد سحيق، يتوقف، يظل هكذا فترة وجيزة، ثم يصهل بصوت 
ع�اٍل، وينزل ف�ي الوادي، هن�اك، عند القاع الس�حيق، تتلقف�ه حفرة عميقة، يغ�وص الحصان 
وأن�ا فوق ظهره، أصرخ..، بينما الحصان يصهل فرحًا، وحينما دخلت الحفرة، كانت باتس�اع 
عرض هذا الوادي، ش�اهدت أش�كااًل غريبة المالمح لم أرها من قبل، نس�اء ورجااًل، الرجال 
طوال القامة، ورؤوس�هم بضخامة تلك الصخرة القريبة )مش�يرًا إلى صخرة قريبة ( أجسادهم 
عارية، ملفوفة بش�عر كثيف، عيونهم كالجمر، بينما النس�اء، يشيع منهن بياض ناصع، عاريات 

كاسيات، شعورهن انحدرت حتى القدمين«)1(.
وفي هذا الموقف يعمد كاتب »الثنائية« إلى اإليحاء المباشر الذي يحيل على مرجعية ثقافة 

التحليل النفسي الفرويدي، فيجعل »حمامة« هي التي تفسر هذا الحلم الذي رآه »قابض«:
»ابتس�مت المرأة ) أي حمامة (، تنه�دت، تفحصت وجهي مليًا، ثم فتحت راحتيها وكأنها 
تق�رأ فيها ش�يئًا وقالت بص�وت خفيض.. ي�ا قابض، الحص�ان الذي كنت تمتطي�ه، هو خوف 
فظيع تمّلك لبك، أما الوادي فهو االتس�اع الذي يضم الجهات األربع، والحفرة الس�حيقة هي 
المجهول الذي تفكر فيه، والدكة الفاخرة، هي غرفة الزفاف، أما النس�اء العاريات الكاسيات، 

فهن يحملن مالمح امرأة تعشقها«)2(.
وإذا كان�ت العناص�ر األولى لهذا التفس�ير ال تج�د مرجعيتها في ثقافة التحليل النفس�ي إال 
بش�ئ م�ن التكلف واالفتئ�ات، فإن العناص�ر األخيرة منه تحي�ل على تلك الثقاف�ة بوضوح ال 

يحتاج إلى شرح.
إال أننا نظل نتس�اءل عن هذه المرأة التي »يعش�قها« بطل الرواية، هل هي »حصة«؟ أم أنها 

»تفاحة«؟

)1( الرواية. ص175.

)2( الرواية. ص176.
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الحقيقة أن »قابض« لم يكن متعلقًا في أعماقه ال بهذه وال بتلك، ولكنه كان متعلقًا بوالدته 
»أمينة«، ولذلك فإنه يتخلى عن »حصة« و»تفاحة«، ويتخلى عن »حمامة« ذاتها، التي فس�رت 
الحل�م ال�ذي رآه، ولكن�ه ظل متعلقًا ب�� »آمنة« حتى بعد موته�ا، وهو ما يتراءى لن�ا بما ال يدع 

مجااًل للشك في سياق هذيان »قابض« و»هلوساته«، التي كانت تترى على النحو اآلتي:
»إنني اآلن أس�تطيع أن أقول إنني أقوى رجل في العالم، وأية امرأة في هذا الوجود، تتمنى 
أن أك�ون له�ا بعاًل، س�ترضخ تحت قدمي، س�تهبني جس�دها طيعة، وس�تقول لبي�ك.. لبيك، 
خادمت�ك بي�ن يديك.. إنك يا أمين�ة، محكوم عليك منذ أن اندلقت م�ن رحم أمك، أن تكوني 
امرأة خاضعة، وليس ش�هوان وحده الذي.. الذي ركعت بين يديه، بل أنا كذلك، أنا قابض بن 
عفصان، الذي ستأتين إلّي نادمة، تطلبين الصفح والغفران.. ولكن لن أكون كما كان شهوان، 
بل س�أغدقك بالحب، سأمأل عينيك بشرارة العواطف الجياش�ة، ستشعرين معي أنك تولدين 

من جديد«)1(.
فمثل هذا النص يؤكد أن »قابض« يحلم بأي امرأة أخرى غير والدته »أمينة«.

وأيًا ما يكن فإن الذي نخلص إليه في موضوع األحالم في هذه الرواية، أن كاتب »الثنائية« 
كان حريصًا على توظيف تلك األحالم في ضوء ثقافة التحليل النفسي خاصة، وأنه فّصل تلك 

األحالم وفق مواصفات »سيغموند فرويد«.
وبعد، فإذا كانت ثقافة التحليل النفسي في »الثنائية« قد تجلت من خالل »هذا االضطهاد«، 
و»الهلوس�ة«، و»الس�ادية«، و»عقدة أوديب«، و»األحالم«، فما أثر ذلك كله في بنيتها الفكرية 

والجمالية؟

1 - البنية الفكرية:

يتجلى أثر ثقافة التحليل النفسي فيها من خالل النزعة »الدوغمائية« التي يمكن أن تحجب 
الحقيقة النفسية أو االجتماعية أو التاريخية، على نحو ما تحجبها الرؤى األيديولوجية المتزمتة 
الصارمة تمامًا، خاصة وأن كثيرًا من نظريات »سيغموند فرويد« التي كانت تشكل حجر الزاوية 

في منهج التحليل النفسي قد لقيت معارضات جادة على أيدي تالمذته أنفسهم)2(.

)1( الرواية. ص308.
 � التاريخي  النفس  باسم علم   � يعترض  الذي  »آدلر« و»يونغ« و»الكان« و»فيرنان«  فرويد  المعترضين على  من   )2(
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وه�ذا لي�س طعن�ًا عامًا ف�ي نظريات علم النف�س، بل في نظري�ة التحليل النفس�ي تحديدًا؛ 
ألّن عل�م النف�س يمك�ن أن يوثق عرى إحس�اس الكّتاب »بالواقع ويره�ف ملكات المالحظة 
لديه�م«)1(، عل�ى ح�د تعبير »ريني�ه ويليك«.وقد حاول »عل�ي أبو الريش« في ه�ذه الرواية أن 
يرب�ط رؤى هذه الرواية بالواقع المحلي معبرًا عن تعلقه بالماضي المحلي موظفًا رموزًا تراثية 
معروف�ة، كالبح�ر والنخيل والصح�راء وما إلى ذلك مما راج في أعم�ال عدد كبير من الكتاب 
اإلماراتيي�ن)2(، ولكن الرؤية الفكرية التي أضعفت تلك الرؤى وحجبتها أو كادت، هي الرؤية 
الفرويدي�ة في التحليل النفس�ي، وهو ما يؤكد أن المعرفة النظري�ة بعلم النفس قد تفيد الكاتب 
إذا هضمه�ا وتمثله�ا دون أن يتقيد بها في أعمال�ه اإلبداعية، ألنها تقت�ل رؤاه الفكرية التلقائية 
األصيل�ة، وتقّي�د عالقت�ه بالواق�ع، وتعش�ي بصيرته فتح�د من قدرته�ا على النف�اذ إلى جوهر 
الظاهرة االجتماعية والس�يكولوجية، تلك القدرة التي تميز المبدعين األفذاذ الذين يحدس�ون 
الحقائق حدس�ًا، ولكن حدوس�هم تلك تظل قناديل تبدد سجف العتمة في دروب علماء علم 
النفس وهم يتوغلون في كهوف النفس البشرية.و»سيغموند فرويد« نفسه يعترف بفضل هؤالء 

المبدعين وينوه بهم:
»والش�عراء والروائي�ون حلف�اء ك�رام على كل ح�ال، ومن الواج�ب تقدير ش�هادتهم حق 
قدره�ا، ألنه�م يعرفون، فيما بين الس�ماء واألرض، بأش�ياء كثيرة ال تجرؤ حكمتنا المدرس�ية 
على أن تحلم بها بعد، وهم، في معرفة النفس البشرية، معلمونا وأساتذتنا، نحن معشر العامة، 

شتراوس  ليفي  كلود  يجعل  كما  الفرويدية«،  النظرية  في  أوديب  ألسطورة  األحادي  التفسيري  الطابع  »على 
على  غرين  ويرد  األسطورة.  هذه   Une Version روايات  »إحدى  الفرويدية  النظرية  من   Cl.Levi-Strauss
ذلك بصورة دوغمائية مريبة: ما دامت هناك أسرة، هنالك أوديب!«. )يرجع إلى كتاب »مدخل إلى مناهج النقد 

األدبي«. تأليف مجموعة من الكتاب. ترجمة د. رضوان ظاظا. ص133«(.
الخطيب  حسام  الدكتور  مراجعة  صبحي.  الدين  محيي  ترجمة  األدب.  نظرية  وارين:  أوستن  ويليك،  رينيه   )1(

منشورات المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية. دمشق )د.ت(. ص118.
)2( يرجع إلى بحث الدكتور إبراهيم السعافين »الرواية والقصة اإلماراتية والتراث الشعبي«. »شبكة المرايا الثقافية«.

إلى  كذلك  ويرجع   )http://www.marayanet/stories/study1.htmpage1of17( موقع  اإلنترنت.  شبكة 
دمشق  األولى.  الطبعة  األهالي.  دار  بوشعير.  الرشيد  للدكتور  اإلماراتية«  الرواية  في  األجيال  »صراع  كتاب 
1997، وإلى كتاب »مدخل إلى القصة اإلماراتية« للدكتور الرشيد بوشعير أيضًا. منشورات اتحاد كتاب وأداب 
اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 1998، وإلى كتابه »صورة البحر في القصة القصيرة اإلماراتية«. حوليات كلية 

اآلداب بجامعة الكويت. الرسالة 135. الكويت 1999.
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ألنهم ينهلون من موارد لم نفلح بعد في تسهيل ورودها على العلم«)1(.

2 - البنية الجمالية:

وقد تأثرت هذه البنية تأثرًا عميقًا بثقافة التحليل النفسي التي تسود »الثنائية«؛ وهو ما يتراءى 
لنا خاصة في بناء الش�خصيات التي كانت تحيط ب� »قابض« البطل المحوري في الرواية، تلك 
الش�خصيات الت�ي كانت تتخذ قيمتها م�ن عالقتها ب� »قابض« ال غير، وبالتال�ي فإنها لم تتمتع 
بالحرية الكافية في حركتها ونموها، بل إن ش�خصية »قابض« نفسها كانت أسيرة رؤية الكاتب 

بوصفها تحاول التحرر من »عقدة أوديب« دون جدوى.
ومن مظاهر تش�كل جماليات »الثنائية« بفعل ثقافة التحليل النفسي، ذلك اللجوء إلى تقنية 

»تيار الوعي« وتقنية »التداعي الحر«.
 Free وهم�ا من التقنيات الجمالية ذات الصلة بالتحليل النفس�ي، وخاص�ة »التداعي الحر
Association« الذي كان »فرويد« يعتد به بوصفه يتيح للمريض أن يقول »كل شيء في تلقائية 

دون انتقاء أو تعمد، مهما كان تافهًا أو مستهجنًا«)2(.
فالمصطلح � كما نرى � اس�تخدم بداية في التحليل النفس�ي التطبيقي أو العملي، ثم انتقل 

بعد ذلك إلى اإلبداع الروائي ونقده.
وقد مارس كل من »تيار الوعي« و»التداعي الحر« و»االسترجاع« و»الهذاء« و»الهلوسة«، 
و»األح�الم« تأثي�رًا عميق�ًا ف�ي بناء الرواية، وهو ما يش�كل ظاه�رة جمالية تحس�ب في رصيد 
»الثنائي�ة« ب�ال ري�ب، وذل�ك بحك�م كون ه�ذه التقني�ات م�ن التقنيات الت�ي أصبح�ت عنوانًا 
للمعاص�رة ف�ي كتابة الرواي�ة، ولكن اإلكثار من هذه التقنيات أس�اء إلى بن�اء الرواية من ناحية 
أخ�رى؛ إذ جاء بناؤها مفككًا، وج�اءت أحداثها متراصفة مثل الفسيفس�اء، وأصبح القارئ ما 
يكاد يمسك بخيط السرد في الرواية حتى ينقطع ويتالشى في زحمة تلك التقنيات، وأصبحت 
الشخصيات تحضر وتغيب دون ضوابط فنية، وكأنها توجد وتتحرك في ذهن »قابض« أكثر من 

وجودها وتحركها في الفضاء أو الحيز الروائي.

)1( سيغموند فرويد: الهذيان واألحالم في الفن. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعة للطباعة والنشر. الطبعة الثالثة. 
بيروت 1986. ص7.

)2( الدكتور فرج عبدالقادر وآخرون: »معجم علم النفس والتحليل النفسي«. ص110.
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كم�ا أن اللغ�ة الروائي�ة لم تنج من أثر ثقافة التحليل النفس�ي؛ فاتس�مت بالتقطيع على نحو 
ما ش�اع في كتابات »التعبيريين Expressionniste«، كما اتس�مت بالتوتر الشديد الذي عكس 
االضطراب�ات الذهنية التي كانت تنتاب بطل الرواية، ويعبر عن قلق مرضي مزمن، ولكن على 

الرغم من ذلك كله فإن لغة الرواية تظل لغة شاعرية متألقة حادة كالشفرة.
* * *

وبع�د، فال�ذي نخلص إليه أن »علي أبو الريش« في »ثنائية مجبل بن ش�هوان« قد صدر عن 
الثقاف�ة النظري�ة للتحليل النفس�ي التي تجلت خاصة ف�ي »هذاء االضطهاد«، و»الهلوس�ة«، و 
»الس�ادية«، و »عقدة أودي�ب«، و »عقدة الخصاء«، و »األحالم«، وأن هذه الثقافة قد مارس�ت 
تأثيرًا قويًا في تش�كيل الرؤى الفكرية والجمالية في الرواية، وذلك من حيث طبيعة المضمون 

الدوغمائي، ومن حيث بناء األحداث، وبناء الشخصيات، وبناء الفضاء، وبناء اللغة.
ولذل�ك فإن »الثنائية« تعد حلقة جديدة في سلس�لة أعمال »علي أب�و الريش« الروائية التي 
بدأها برواية »االعتراف« التي نهج فيها نهجًا تقليديًا يستمر في روايته الثانية »السيف والزهرة«، 
ث�م يتخلى عن ه�ذا النهج ويتبنى نهجًا جديدًا يمتح من جمالي�ات نظرية الرواية المعاصرة في 
روايتيه »تل الصنم« و»نافذة الجنون«، ثم في »الثنائية« التي تعد صورة أكثر نضجًا بالقياس إلى 

أعماله األخرى، وهو ذات المنهج الذي سوف نراه في روايته »ساليم« فيما بعد.
وإذا كان »علي أبو الريش« قد تمثل بعض معطيات مدرسة التحليل النفسي في »تل الصنم« 
و»ناف�ذة الجنون«، فإن�ه يتقيد كثيرًا بتفصيالت تلك المعطيات الت�ي تحول دون تحقيق الرؤية 

الموضوعية العفوية.
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 توظيف القصص الديني في
 »ك - ص/ ثالثية الحرب والماء والتراب«

لـ »علي أبو الريش«

العالقة بين األدب والدين عالقة وطيدة وعريقة، وليس�ت عالقة واهية وطارئة؛ فمنذ فجر 
التاري�خ كان�ت الكلمة الش�اعرة تختلط مع التراتيل الدينية والس�حر وبخ�ور المعابد، وعندما 
ول�دت الملحم�ة والش�عر المس�رحي كان األدب ينه�ل من نبع الدي�ن، ويكف�ي أن نتمثل هنا 

بأعمال »هوميروس« و»إسخيل« و»سوفوكل« و»يوربيد« و»فرجيل« و»سينكا«.
يمكن أن تكون هذه العالقة عالقة عضوية باطنية، ويمكن أن تكون عالقة شكلية ظاهرية؛ 
فهي عالقة عضوية باطنية عندما تتمازج أهداف وغايات األدب بأهداف وغايات الدين، وهي 
عالقة شكلية ظاهرية عندما يلجأ األدب إلى المتن الديني فينهل من خاماته القصصية ومواقفه 

ورؤاه وأساليبه، ويوظفها في سياقات جديدة.
ويكفي في هذا المقام أن نتمثل لهذه العالقة بأشعار »محمد إقبال« وأشعار النساك والزهاد 
الت�ي تتواصل مع المتون الدينية تواصاًل عضويًا باطنيًا، ونصوص أدبية مثل »يوس�ف وزليخا« 
في أعمال »الفردوس�ي« أو »الجامي«)1(، و»الش�يطان« في »الف�ردوس المفقود«)2( ل� »ملتن«، 
وف�ي »فاوس�ت«)3( ل� »غوت�ة«، و»أه�ل الكه�ف«)4( ل�»توفي�ق الحكي�م«، و»أوالد حارتنا«)5( 

لنجيب محفوظ، و»عزازيل«)6( ليوسف عز الدين وغيرها كثير.
ونلفت النظر هنا إلى أننا نفضل استخدام مصطلح »التوظيف« بداًل من مصطلح »التناص« 
الذي تس�تخدمه »جوليا كريس�تيفا« و»جيرار جينيت« وغيرهما؛ ألن مصطلح »التناص« الذي 
يقصد به تداخل النصوص وتقاطعها شكاًل أو مضمونًا، تصريحًا أو تلميحًا، يختلف في داللته 

القاهرة  والتوزيع.  والنشر  للطباعة  نهضة مصر  دار  غنيمي هالل.  للدكتور محمد  المقارن«  »األدب  إلى  يرجع   )1(
1977 ص 302

)2( نقاًل عن المرجع ذاته. ص 303
)3( غوتة: فاوست )الترجمة الفرنسية(.

)4( توفيق الحكيم: أهل الكهف. المطبعة النموذجية. القاهرة 1933
)5( نجيب محفوظ: أوالد حارتنا: دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 1972
يوسف عز الدين: عزازيل. دار الشروق. الطبعة التاسعة القاهرة 2009.  )6(
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عن مصطلح »التوظيف« الذي يعني »استثمار Investissement« خامات سردية أو تاريخية أو 
دينية في سياق سيميولوجي جديد يتضمن رؤى جديدة.

وإذا كان يمك�ن ل�� »التن�اص« أن يق�دم ق�راءة جدي�دة المتص�اص أو تكثي�ف النص�وص 
المتداخلة، فإن »التوظيف« يعد أكثر داللة على معنى »االستثمار« المستهدف في هذه الدراسة.

إن »ثالثي�ة الح�ب والم�اء والت�راب« رواية إش�كالية تعد عالم�ة فارقة في أعم�ال الكاتب 
اإلماراتي »علي أبو الريش« الذي كان في أعماله السابقة مرتبطًا على نحو ما بالقضايا اإلماراتية 
أو الخليجي�ة المحلي�ة، وخاص�ة قضايا ص�راع األجيال والموق�ف من القي�م االجتماعية التي 

تحاصر الفرد الذي يعاني من االستالب واالغتراب في عالم مغلق صامد أمام رياح التغيير.
وقد يطرح أبو الريش قضايا وجودية في بعض أعماله، على نحو ما فعل في »نافذة الجنون« 
أو ف�ي »تل الصنم« أو »س�اليم«، ولكن تلك القضايا تظ�ل على صلة وثيقة بالبيئة المحلية، أما 
ه�ذه الرواي�ة الثالثية فإنه�ا تطرح قضايا فكري�ة ميتافيزيقية تتجاوز تلك البيئ�ة، على الرغم من 
اتخاذ الكاتب قرية »معيريض« والبحر والصحراء و»شمل فوق« و»السيح« و»جلفار« مسرًحا 
ألح�داث روايت�ه، وعل�ى الرغم من محاولت�ه الدائبة لالت�كاء على رموز محلية ترس�خت في 

أدبيات اإلبداع السردي اإلماراتي، كرمز الماء )البحر(، ورمز التراب )الصحراء(.
ومع ذلك فإن فضاءات البيئة المحلية ودالالت الرموز ذات المرجعية المحلية لم تس�تطع 

أبدًا أن تجعل هذا العمل الروائي عماًل واقعيًا.
وأيًا ما يكن فالذي يهمنا في هذه الدراسة هو توظيف الخامات السردية المستقاة من المتون 

الدينية تحديدًا، وفي مقدمة هذه المتون القرآن الكريم.
وإذا أردنا أن نس�تقصي الخامات القرآنية التي وظفها أبو الريش في ثالثيته فإننا نس�تطيع أن 

نحصي منها الكثير، ويكفي أن نورد ما يأتي، على سبيل المثال ال الحصر:

أ - العنوان:
يذه�ب الدكتور »س�لمان كاص�د« إلى أن عنوان ه�ذه الثالثية )وهي ف�ي الحقيقة ال تتألف 
م�ن ثالث�ة أجزاء كما ج�رت العادة، بل تتألف من ثالثة عناصر رئيس�ة في بني�ة النص الروائي، 
كم�ا أراد الكات�ب، وهي عناصر الحب، والماء، والتراب( »عن�وان بنية افتقار، حيث ال يكتفي 
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العنوان بذاته خاليًا من النص. ومن المستحيل أن يكتفي العنوان بتفسير بعيد عن مفهوم داخل 
النص، وبخاصة إذا حمل رموزًا داللية من الصعب تفس�يرها إال بعد قراءة المتن الروائي، إذن 

العنوان بنية تسّول...
»ك.ص« حرفان ال داللة لهما خارج النص. فهما إش�ارة داللية مجردة، حيث ال يرد اس�م 
أي�ة ش�خصية مبتدئًا ب�� )ك( أو )ص(، على الرغم من تعدد أس�ماء الش�خصيات )أبو متراس، 
شامة، عشبة، غاية، أبو مفتاح، سلوم، الوعل، عفراء(، أو أسماء القرى )معيريض، شمل فوق، 
السيح(. وفي هذا اإلطار البد لنا من تتبع المواطن الخفية التي تقودنا إلى استكناه الُبنى الدالة 
عل�ى معنى اس�تخدام )ك.ص( بالعن�وان، وذلك ألهميتهم�ا، بحيث أصبحا »ثري�ا« أو »عتبة« 

للنص الروائي...
يبدو أن لعبة العنوان تتجس�د في غموضه من جهة، وفي اس�تبداله بالهامش ش�رحًا »ثالثية 

الحب والماء والتراب« باعتباره عنوانًا شارحًا للرمز )ك.ص(.
أم�ا العنوان الش�ارح فهو توصيف جغرافي ومعنوي للحكاية نفس�ها، بم�ا يعني الحب بين 
الماء والصحراء، وهذا يقودنا حتمًا إلى أن نناقش فكرة الرواية األساسية التي تعني الحب بين 

مجتمعين عاشهما الروائي، وهما مجتمع القرية )معيريض( ومجتمع البدو )الصحراء(«)1(.
ونح�ن نتف�ق مع الدكتور »كاصد« على أهمية العنوان بوصف�ه مفتاح النص أو »عتبته« التي 
تفض�ي بنا إلى متنه، باصطالح »جيرار جيني�ت«، ولكننا نختلف معه في ربط داللة عنوان هذه 
الثالثي�ة »بفك�رة الرواي�ة األساس�ية التي تعني الح�ب بين مجتمعي�ن عاش�هما الروائي، وهما 
مجتمع القرية، ومجتمع البدو«؛ ألّن الفكرة األس�اس في ه�ذه الرواية تتجاوز الواقع المحلي 
إل�ى آف�اق ميتافيزيقي�ة وفكرية، كما س�نرى الحقًا، وبالتالي ف�إن قراءة هذه الرواية اإلش�كالية 
بوصفها تجسيًدا »لمعاناة المرأة في مجتمع مغلق« يعني اإلصرار على ربطها بالواقع المحلي، 

وخاصة بما يتصل بوضع المرأة في هذا الواقع.
كما أن ربط هذا العنوان الذي ينطوي على تغامض مقصود، ]على طريقة ما بعد الحداثيين 
الذي�ن يتعمدون أن يبدعوا نصوصًا ملغزة بغرض إح�الل القارئ المبدع المنتج للمعنى محل 

المرأة  ثنائيات تجسد معاناة  الريش.  أبو  الدكتور سلمان كاصد: »ك. ص ثالثية الحب والماء والتراب/ لعلي   )1(
في مجتمع مغلق«. الملحق الثقافي لجريدة الخليج. عدد 10240/ السبت 16 جمادى األولى 1428ه� 2 يونيو 

2007 ص 5
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المؤل�ف »المي�ت«، على حد ما ذهب إليه »بارت«[ بثنائية القرية والبادية يظل ربًطا واهًيا؛ ألن 
هن�اك ثالثة عناصر مس�تقلة في العنوان الهامش�ي الذي يفترض فيه أن يكون تفس�يًرا للحرفين 
البارزي�ن )ك.ص(، وه�ي عناصر الحب، والم�اء، والتراب، ولو كانت لعب�ة الحروف مرتبطة 
بهذه العناصر لعنون الكاتب ثالثيته بثالثة حروف يرمز كل حرف منها إلى عنصر من العناصر 

الثالثة.
وم�ا أراه حاًل مناس�بًا للغز العن�وان هو أن الكاتب أراد أن يمتح من أس�اليب القرآن الكريم 
في بعض الس�ور التي تس�تهل بحروف، مثل ﴿ٱ﴾ في س�ورة »البقرة«، و﴿ٱ﴾ في س�ورة 
»الِحج�ر«، و»ط�ه« في »س�ورة ط�ه«، و﴿ٱ﴾ في س�ورة »القص�ص«، و»حم« في »س�ورة 

األحقاف«، و»ق« في سورة »ق« وهلم جرًا.
ولع�ل الكاتب يريد اإليحاء في روايته بالعودة إل�ى أبجدية بناء الكون وإعادة صياغته على 
نح�و يحدد معرفتنا بطبيعة العالقة بين الحقيقة والوهم، وبطبيعة الوجود، وبطبيعة العالقة بين 
الرجل والمرأة، مستأنس�ًا بس�ورة »مريم« التي تستهل بقوله تعالى ﴿ٱ﴾؛ فاتخذ أبو 

الريش الحرف األول )ك( والحرف األخير )ص(، مستحضرًا هذا المصدر القرآني.

ب - المعجم الديني:
تتناث�ر ف�ي ه�ذه الرواية كثير م�ن المف�ردات واالصطالح�ات الدينية، م�ن مث�ل »التيه«)1( 
و»المغف�رة  القدي�م«)5(،  و»العه�د  الري�ح«)4(،  و»قب�ض  و»الفي�ض«)3(،  و»الصل�ب«)2(، 

والصكوك«)6(.
وكثير من الخامات األس�لوبية في هذه الرواية مس�تقاة من أساليب القرآن الكريم، من مثل 
»من�ذ فج�ر التاريخ والنس�اء هكذا هن ح�رث للرج�ال«)7(، و»يخفض جناح ال�ذل من رحمة 

)1( علي أبو الريش: ك.ص/ ثالثية الحب والماء والتراب. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات/ وزارة الثقافة 
والشباب. أبو ظبي 2007 ص 335

)2( المصدر نفسه. ص 401
)3( المصدر نفسه. ص 485
)4( المصدر نفسه. ص 494
)5( المصدر نفسه. ص 494
)6( المصدر نفسه. ص 692
)7( المصدر نفسه. ص 533
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أنثوية«)1(، و»انتبذ مكانًا معينًا«)2(.

ج - قصص ديني عام:
وهذا القصص الديني العام يتراءى بتفاوت في المتن الروائي، وهو يشكل حضورًا هامشيًا 
في بناء هذا المتن، ألنه يرد في سياقات فرعية تثري الرؤية السردية، ولكنها ال تحل محلها وال 

توازيها في الداللة، ولذلك فإنه يمكن االستغناء عنها دون أن يختل بناء الرواية.
ويمكن أن نتمثل لذلك بالعينات اآلتية من هذه القصص:

1 - قصة أهل الكهف:

تأتي اإلش�ارة إليها في س�ياق تأمالت »بو متراس« الذي اعتزل الن�اس في الصحراء وأخذ 
يتلمس نقودًا معدنية ويتساءل عن عصره كما كان أهل الكهف يتساءلون:

»ق�ال: ي�ا إلهي كم مضى م�ن الزمن على ه�ذه النقود: هل قض�ت طوياًل.. وك�م يومًا؟ أو 
أش�هرًا أو س�نة.. ثم يصحح س�ؤاله قائاًل: لكن الزمن الذي يربض على كاهل هذه النقود يدل 
على أنني نمت طوياًل.. هل مت.. ثم عدت إلى الحياة؟، فال أذكر أن زارني مالك ليحاس�بني 
أم أن�ا بال أخط�اء.. وإذا كنت كذلك فلماذا لم أدخل الجنة.. أنا لم أدخل الجنة وال النار إذا أنا 
لم أمت، لكني أيضًا لم أنم، ال أذكر أحدًا قد نام أيامًا متوالية أو ش�هورًا أو س�نوات س�وى أهل 

الكهف«)3(.

: 2 - قصة يونس

وتس�تحضر هذه القصة في س�ياق سرد »الوعل« لحكايته مع الطائر الضخم الذي أنقذه من 
موقف حرج:

»بع�د مض�ي زم�ان ن�زل الكائن الضخ�م إلى س�طح بحر كي يغ�ط تحت ظلمات دامس�ة. 
وبخطفة رائعة متقنة س�معت ش�هيق سمكة عظيمة تفتح فكين أش�به بفراغ متناه يصل إلى قرار 
مكين معتم.. غصت في األعماق، اس�تدرت باتجاه أحش�اء وأشعة لينة، أكلت وشربت، ألول 

)1( المصدر نفسه. ص 631
)2( المصدر نفسه. ص 674

)3( الرواية. ص 699
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مرة في حياتي أشعر أنني أمأل جوفًا بما لذ وطاب، لم أصدق أنني أعيش في أحشاء سمكة«)1(.

3 - قصة ذي القرنين:

يرتب�ط ذو القرني�ن في الرواي�ة بأرض »الزباء« الت�ي كانت مهد األس�اطير والناس النجباء، 
وقيل إن في هذا المكان كان يس�توطن بش�ر حكموا تحت اس�م »مملكة الزباء«)2(، وهي امرأة 

استطاعت أن تدير شؤون مملكتها بحزم ودهاء.
* * *

وما من شك في أن مثل هذه الخامات القصصية والفضاءات الدينية التي لم توظف في بناء 
الرواية تش�كل خلفية مناس�بة للخامات القصصية الدينية األخرى التي وظفت بمنهجية تتس�م 
بكثير من اإلبداع والطرافة؛ ألن الكاتب ش�حنها بكثير من الرؤى الفكرية وطوعها للتعبير عن 

موقفه من العالم، على الرغم من تحفظنا على مجمل هذه الرؤى.
وقب�ل الخ�وض في تفاصيل هذا التوظيف المبدع له�ذه القصص الدينية يجدر بنا أن نحدد 
ه�ذه القصص ثم نلخص أه�م أحداثها دون حرص على الموازنة بين المصادر والتش�كيالت 

التخييلية.
ه�ذه القصص تتمثل في قصة الس�يدة مريم العذراء، وقصة عيس�ى، وقصة موس�ى عليهما 

السالم.

أ - قصة السيدة مريم:
تت�راءى هذه القصة من خالل س�لوك »ش�امة« التي تمردت على قي�م »معيريض« وضاقت 
ذرع�ا بخنوع والدتها »عف�راء« لوالدها »أبو مفتاح« وفناء »غاي�ة« صديقتها الحميمة في خدمة 
زوجه�ا، على الرغم من تعلقها برجل آخر، وهو »س�الم« ال�ذي أحبته وأخلصت له، فتنكر لها 

وهجرها.
يتجذر هذا التمرد على قيم »معيريض« في أعماق شامة فيغدو تمردَاً على الرجل من حيث 
كون�ه رجاًل، وتتعاطف مع المرأة بوصفها ضحية الرجل وضحية الطبيعة: »النس�اء هن فرائس 

)1( الرواية. ص 540
)2( الرواية. ص 475
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هذا الكون وضحايا خطيئته«)1(.
ومن هنا نرى »شامة« تغادر منزل والدها، وتغادر »معيريض«؛ كي تهيم على وجهها ملتمسة 

سعادتها في البحر الذي يذكرها بطيف صائد سمك كان قد داعبها ذات يوم ومنحها سمكة.
يكتس�ي البحر بالنس�بة إلى »شامة« س�رابيل أس�طورية، ويصبح معاداًل موضوعيًا للرجل، 

ولذلك نراها تنتشي كلما غاصت في لجته:
»للبح�ر رائحة ولزوجة ومذاق بطعم العرق الذكوري.. كنت وحيدة عند الس�احل، عندما 
داهمتني رغبة في ذات يوم بأن أجرح إبهام يدي اليمنى ألرى كيف تمتزج الدماء بالماء، شهدت 
لوًن�ا قانًيا ثم اكتس�ب اللون مع الماء لغة ال�ورود المجروحة. أخذت حفنة م�ن الماء الملون، 
ش�ممتها ثم وضعت على لس�اني قطرة ملوحة الماء مع مرارة الدماء. كان الطعم أش�به بمذاق 
الخبز المغسول بنيران الشهوات المسائية، استيقظت تحت الجلد شياطين األرض، وجند من 
السماء كانت تحرسني. فتحت عيني على هياج الموج. فتحت قلبي على ضجيج الجسد. تنبه 
الرأس، رفعت س�اقّي ودخلت في عمق الماء نافرة، لم يفصح البحر عن ش�يء، لكنني فهمت 
أن البح�ر كاألوغاد، عندما يحتضن أنثى فإنه يت�ورم وجده ويحتد ويحتدم ويداعب، ويالعب 
ويفض�ي إلى شراس�ة حيواني�ة، يطارد في غاباته الموحش�ة أرنبة مذعورة، كن�ت أحس باللذة، 
وكنت أتلفت خشية أن يكتشف أحد لون الشهقات، فلم يمر أحد، لم يهاجم أحد هدأة المساء 

الرمادي«)2(.
هكذا كانت عالقة »شامة« بالبحر تتسم بالحميمية والوجد العجائبي.

وعلى الرغم من أن ش�امة لم تتزوج، ول�م تخالط رجاًل في حياتها، إاّل أنها تحمل وتنجب 
صبيًا تطلق عليه اسم »الوعل«.

إنها معجزة إلهية تؤكد مدى تماهي »شامة« مع السيدة مريم العذراء، وهناك تفاصيل أخرى 
ف�ي الرواي�ة تؤكد هذا التماهي كذلك؛ فعندما كانت »ش�امة« حبلى فوجئت حين رأت »صينية 
مألى بالخبز واللبن والعس�ل والتمر«)3( عند باب مغارتها، وهو ما جعلها تتس�اءل: »أي جني 

)1( الرواية. ص 24
)2( الرواية. ص 604
)3( الرواية. ص 156
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كريم هذا يغدق على فتاة غريبة بكل هذا الكرم؟«)1(.
وف�ي موق�ف آخر م�ن مواقف الرواية نرى »ش�امة« تجلس ف�ي واحة نخيل ت�أكل تمًرا في 
اطمئنان، وتش�يد بكرم هذا النوع من األش�جار المثمرة: »األشخاص يباركون النخل أكثر مما 
يباركون أنفس�هم.. النخلة الواحدة تطعم عش�رة أو عشرين شخصًا، تمنحهم الطعام والسكن، 
وتمنحهم أدوات الزينة واالس�تعمال اليومي.. ولوال إيمانهم القديم لقدس الناس هنا النخل، 

وناموا تحت جذورها متضرعين مبتهلين إليها.
إح�دى عش�رة تمرة تكفي ألن تكون وجبة كاملة، لش�خص واحد. هك�ذا كانت أمي تقول 

لي.. إذن النخلة مستودع للبشر، وهي ابتسامة الروح عندما تكون حبلى بالعزوق«)2(.
وم�ا من ش�ك في أن ه�ذا الموقف الروائي مس�توحى من قوله تعال�ى: ﴿ی   ی   ی   
پ     پ    پ    ٻٻ    ٻ    ٻ    ﴿ٱ    تعال�ى:  وقول�ه  ىئ﴾)3(،  مئ    حئ    جئ    ی   

پڀ ڀ   ڀ   ڀ   ٺ      ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ﴾)4(
وإذا كان توظي�ف م�ادة تاريخي�ة أو اجتماعي�ة أو أدبي�ة أو ديني�ة يقتض�ي بالض�رورة الميل 
ع�ن إعادة إنتاج هذه المادة أو إعادة نس�خها، والحرص على ش�حن تل�ك المادة برؤى فكرية 
وجمالي�ة جديدة تؤكد أصالة الكاتب وتمهر عمله بس�مة اإلبداع، فإن الس�ؤال الذي ينبغي أن 

يطرح هنا هو: ماذا أضاف أبو الريش إلى هذه الخامة الدينية؟
إنَّ »علي أبو الريش« في هذه الرواية منح نفسه حرية واسعة في التعامل مع المادة القصصية 
الديني�ة، س�واء م�ن حيث المبنى أم من حي�ث المعنى؛ فمن حيث المبنى ل�م يلتزم بقصة مريم 
الموج�زة المكثف�ة كما وردت ف�ي القرآن الكريم، وإنم�ا أضفى عليها من خيال�ه المبدع كثيرًا 
من التفاصيل التي رس�مت صورة مختلفة له�ا، حريصًا على تكييفها مع العصر الراهن، ولكن 
هذه الشخصية الجديدة تظل شخصية جوهرية أو إنسانية مجردة ال ترقى إلى مستوى اإلقناع، 
ولذلك فإنها تعد امتداًدا لش�خصية »س�اليم«)5(، وش�خصية »زينة الملكة«)6(، وهما االس�مان 

)1( الصفحة نفسها.
)2( الرواية. ص 302

)3( سورة مريم. آية 25
)4( سورة مريم. آية 26

)5( علي أبو الريش: ساليم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. القاهرة 1997
)6( علي أبو الريش: زينة الملكة. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 2004
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اللذان اتخذهما الكاتب عنوانين لروايتين سابقتين.
وق�د أدى التغيير ف�ي المبنى إلى تغيير في المعنى كذلك؛ فإذا كانت س�يرة مريم في القرآن 
الكريم تس�تهدف تصحيح بعض اآلراء المنحرفة المتصلة بالس�يد المسيح مما كان يمتري فيه 

بع�ض الناس، كنفي األب�وة اإللهية عن�ه: ﴿ۈ   ۈ             ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅۉ   ۉې   ې       ې   ې   ى   
ى   ائ     ائ         ەئ﴾)1(، ف�إن س�يرة »ش�امة« ف�ي المت�ن الروائي تس�تهدف معنى متش�عبًا يمكن 

تحديد مالمحه على النحو اآلتي:
1 - إن هناك »اختالاًل«)2( في موازين الكون الذي يغدو بنظرها أبله مأزومًا ومتآمرًا، طالما أن 

عناصر النسق فيه تتشابه وتتناسل وتنبع من مصدر واحد بنظرها:
»كل األش�ياء لديها متش�ابهة ومتناس�لة من فيض واح�د، البيدار كأبي مفت�اح.. وأمين مثل 
أمها.. هناك قاس�م مشترك يس�تولي على الكون، ولكن ال ينداح شيء عن االستتباب، فالكون 
مأزوم، واألشياء فيه تخوض معركة الوجود بسلبية متناهية، لذلك يباد الجمال، وتنتهي السبل 

إلى عدم مزٍر ومريب«)3(.
كذلك هو الكون في نظر »شامة« التي لم تستطع أن تهتدي إلى سره وحكمته، فتطمئن، كما 

اهتدت السيدة مريم واطمأنت.
وفي موقف آخر من الرواية تراقب »ش�امة« ثعباًنا عاتًيا يلتف حول جدي ويفترس�ه، فترى 

في ذلك وجهًا آخر من أوجه اختالل الكون:
»لماذا وجدت الفرائس وبجانبها خلقت الضواري؟ هل كان س�يختل ميزان الكون فيما لو 
تطّهر من األنياب والمخالب؟ هزت رأس�ها، لو أنه أصبح هكذا لقّلت كمية الدماء المس�فوكة 
عل�ى األرض وزادت مقاديرها في األجس�اد وارتوت الحياة بل�ون أكثر بياضًا، لكن ما نفع كل 
ه�ذه األس�ئلة والجدي اآلن مطروح صري�ع هامد، بينما يقف الثعبان منتظًرا منتش�ًيا يلعق ثمن 

الظفر؟!«)4(.
إن »شامة«، كما نرى، تقف عاجزة أمام طبيعة الكون المبهم، على نحو ميتافيزيقي وجودي 

)1( سورة مريم. آية 35
)2( الرواية. ص 333
)3( الرواية. ص 371
)4( الرواية. ص 333
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ال يختلف عن وجودية »سارتر« أو »كامو« أو »هايدغر«.
يغ�دو الكون بالنس�بة إلى »ش�امة« عبثيًا في جوه�ره، ولذلك فإننا ال نس�تغرب عندما نراها 
تريد أن تنعزل عن اآلخرين وتبحث عن حريتها المفقودة في المس�تحيل، أي في تجاوز ثنائية 
الذكورة واألنوثة واالستمتاع الجسدي والروحي باالستغناء عن الرجل واالعتماد على ذاتها، 

بل وباإلنجاب دون مالمسة ذلك الرجل.
ومن هنا راحت »ش�امة« ترثي والدتها المس�كينة التي »لم تبحث عن القوة في داخلها، بل 
راحت تتكئ على إرادة خارج الروح، لذا لم تجد ش�يئًا«)1(، وكذلك األمر بالنس�بة إلى »غاية« 
صديقته�ا التي فقدت إنس�انيتها، وم�ورس عليها »البغي المبطن بالقي�م«)2(، على حد تعبيرها.

وم�ن هنا راحت »ش�امة« أيضا تعبر ع�ن ابتهاجها بوجوده�ا الذي صاغته بنفس�ها، وبأمومتها 
االستثنائية الرائعة:

»اآلن أصبح�ت لي مملكة، مملكتي الرائعة التي س�تخرجني من الضي�اع، المرأة ال تحس 
بكيانها إال عندما ينبلج من جس�دها كائن يش�رب من دمها، وفرحتي أنا أكبر بكثير من كل نساء 

العالم، جلهن أنجبن، لكنهن بعد إفساد أجسادهن وتلويثها بأنفاس ذكورة فجة«)3(.
إنها بهجة األمومة وبهجة التمرد على سنة الكون والخالص من »مؤامراته«، على حد تعبير 

»بو متراس« الذي يعد صنًوا ل�»شامة« في شطحاتها الميتافيزيقية، كما سنرى الحقا.
2 - إن »شامة« - خالًفا للسيدة مريم – لم تكن سعادتها الوجودية الذاتية كاملة؛ ألنها كانت 

مشوبة بالقلق الناتج عن الشك الذي كان يراودها من حين إلى آخر.. الشك في أمومتها 
المعجزة؛ وذلك منذ أن كانت حبلى ب�»الوعل«: »هذا الكائن السليب يتحرك في األحشاء 

كأنه جنين زنا أو أنه ابتسامة مسروقة من وجه لقيط«)4(.
وتتوهم »شامة« حينًا أن والد »الوعل« هو ذلك البحار الذي داعبها يومًا ما في طفولتها)5(، 
وتتوهم حينًا آخر بأن والده هو صنوها »أبو متراس«، ذلك الرجل الكهل الش�قي »الذي دعاها 

)1( الرواية. ص 275
)2( الرواية. ص 17

)3( الرواية. ص 168
)4( الرواية. ص 544

)5( يرجع إلى الرواية. ص 430
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ذات يوم إلى وقفة إرهاص«)1( عندما لمست إصبعه وهي تقدم له وعاء طعام يقتات منه.
ولكن »ش�امة« تبدد ش�كها كل مرة مؤكدة أن »الوعل« من نسغها الصافي: »هو من شحمي 
ولحمي، ولم يأت من فراغ الظهور الحامية، بل جاء من وعد ومن رعد الجس�د المترامي منذ 

بداية الساحل حتى نهاية السفوح الجبلية«)2(.

3 - العالقة األوديبية:

يستثمر الكاتب في هذه الرواية ثقافته السيكولوجية، على نحو ما فعل في »ثنائية مجبل بن 
شهوان« من قبل، فيضفي على عالقة »شامة« بابنها »الوعل« ظاًل من الشك الماكر في براءتها؛ 
وذلك من خالل اس�تحضار األس�طورة األوديبية )نسبة إلى أوديب اإلغريقي( وتأويلها تأوياًل 

فرويديًا )نسبة إلى فرويد عالم النفس(.
وهذا »الش�ك الماك�ر« يتراءى في المبنى وف�ي المعنى على حد س�واء؛ فمن حيث المبنى 
يس�تخدم أبو الريش أس�لوبًا موحيًا بالريبة في براءة عالقة »ش�امة« ب� »الوعل« الذي غاب عنها 
لس�نوات ثم قابلته وقد أصبح ش�ابًا يافعًا، فنظرت إليه و»اش�تهته وقلبها رف كجناح طائر«)3(، 

على حد تعبير الراوي.
إن اختي�ار الكاتب لفعل »االش�تهاء« يهتك غش�اء الب�راءة في العالقة بي�ن األم وابنها، كما 

نرى.
وحت�ى تتأكد »ش�امة« من كون »الوعل« ه�و ابنها الغائب، تلجأ إلى حيل�ة دفعه إلى اعتالء 
ش�جرة غ�اف ش�ائكة بحجة رغبتها ف�ي الحصول على غص�ن تتخذه عصا تت�وكأ عليها، وهي 

تضمر البحث عن عالمة »الوحمة« التي تميز ابنها عن غيره من سائر أبناء اآلخرين:
»تس�لق الوعل الجذع الس�ميك، تش�بث باألعواد المتدلية، عال، وعال، غاص بين الكثافة 
والتعان�ق، ت�أوه متألمًا من جروح األش�واك العابس�ة، لكنه أص�ر.. اقتربت ش�امة من الجذع، 
حاذت�ه، وقف�ت أس�فل الوعل، تفحصت فخذي�ه المكش�وفتين، قرأت المالمح، ث�م بال هدى 

)1( الرواية. ص 575
)2( الرواية. ص 575
)3( الرواية. ص 566
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صرخت: هو الوعل!« )1(.
وبطبيعة الحال فإن تحديق »ش�امة« في عورة »الوعل« على هذا النحو، يهتك غشاء البراءة 

في عالقتهما مرة أخرى.
ويصف الكاتب ردة فعل »الوعل« تجاه والدته باستخدام لفظ »األنثى« بداًل من األم:

- »ال يشعر الوعل بأي لهفة تجاه هذه األنثى«)2(.
- »ال تتهور األنثى إال عندما تقف عند حافة جرف«)3(.

وفي مواقف أخرى في الرواية يتجاوز الكاتب أسلوب التلميح الذي يخلخل براءة العالقة 
بين »الوعل« ووالدته »ش�امة« إلى التصريح المباش�ر الذي يفصح عن رغباته األوديبية الدفينة 

في »الالشعور«:
»وقعت الواقعة، واشتد وجيب القلب، والتهب الرماد من تحت قدمي الوعل.. قال:

- هذه المرأة تجويف جنسي، أنثى يموء من تحت جلدها حجر ودهر.
نظ�ر إلى عينيها، وهي تضم جس�ده الناحل وتعصره بعنف أنثوي، أيقظ حثالة المس�كوت 
عن�ه، تهور، تطور، وخارت األرض وماءت وعصف الكائن الش�يطاني في تجاويفه وتعاريجه 
وش�عابه، فعندم�ا يلتقي كائ�ن فحل بعنفوان الصح�راء بأنثى، أي�ًا كانت هذه األنث�ى، فإن أول 
م�ا يخط�ر على البال ذلك التش�ويق المتدفق من أق�اص وعرة ومحاصرة، تس�تيقظ فجأة كأنها 
الزل�زال، تدحر المعان�ي وتفتك بالمغزى، تفتك بالنظام الكوني داخل الجس�د، تؤلبه، وتثبت 

بقوة الطقوس المستفزة، وال تقف عند حد المعرفة اآلنية«)4(.
إن الكات�ب في هذا الموقف يعب�ر صراحة عن ميول »الوعل« األوديبي�ة، مؤكدًا يقظة تلك 

النزوة الشيطانية التي ترقد في الالوعي الباطن.
وفي فقرة أخرى يصف فيها الكاتب األصداء الس�يكولوجية للتعارف بين »ش�امة« وابنها، 

يعبر الراوي عن إحساس »الوعل« بأسلوب أكثر شفافية وخدشًا للحياء:

)1( الرواية. ص 567
)2( الرواية. ص 568
)3( الرواية. ص 569
)4( الرواية. ص 611
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»رفع الوعل بصره، اكتس�ب البريق، تلمظ، لعق لعابه، ثم خفض البصر، انطفأ، نام العويل 
في جسده واستتب، رتب مشيته ثم احتضن شامة، قبلها بشهوة ال تخفى وعورتها، لكنه جاهد 

كي يمنحها الفضيلة«)1(.
* * *

وأي�ا م�ا يكون األمر فإن كل هذه الرؤى )أي رؤى اختالل موازين الكون في نظر »ش�امة«، 
وقلقه�ا وش�كها في مص�در أمومتها، وعالقته�ا المريبة بابنه�ا »الوعل«( تش�كل المعنى الذي 
اجتب�اه أبو الريش م�ن قصة »مريم«، وهو ما يؤكد قدرته على توظي�ف خاماته، والتالعب بها، 

وكأنها عجينة في كف ماهرة تشكلها كما تشاء.

: »ب - قصة »عيسى
تت�راءى ه�ذه القصة من خ�الل قصة »الوع�ل« ال�ذي أنجبته »ش�امة«؛ ف�»الوع�ل« معادل 
موضوع�ي ل� »عيس�ى« ، من حي�ث كونه قد ولد بمعج�زة إلهي�ة دون أب، ولذلك كانت 
تصرفاته اس�تثنائية بوصفه مخلوقًا غير عادّي، خرج من أحش�اء امرأة غير عادية)2(، ولكنه بداًل 
م�ن أن يكون كم�ا وصفته اآلية القرآني�ة الكريم�ة: ﴿ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴾)3(، 
كان مشاكس�ًا وعنيف�ًا ومخيف�ًا)4(؛ فمنذ صغ�ره كانت الحيوان�ات تفزع عندم�ا »يطلق صرخته 
المرعب�ة«)5(، كم�ا أنه يترك أمه ف�ي صباه مفضاًل »الحري�ة كما يراها«)6(، ويصف�ه بعض الرواة 

لوالدته التي كانت تبحث عنه على النحو اآلتي:
»وقال أحد الصبية:

- لقد ش�وهد يرعى مع الغنم، يس�ير على قدميه بحرية، ويبصق في العراء س�اخًرا، ش�وهد 
يركل الحصى بقدميه ويضحك ساخًرا.

وق�ال آخ�ر: نع�م أنا ش�هدته بأم عين�ّي هاتين يج�ري في العراء ويتس�لق الش�جر ويخطف 

)1( الرواية. ص 612
)2( يرجع إلى الرواية. ص 293

)3( سورة مريم. آية 32
)4( يرجع إلى الرواية. ص 295

)5( الرواية. ص 295
)6( الرواية. ص 348
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أعش�اش العصافير ويمض�ي بصغارها وينتف الريش بمخالبه بوحش�ية وضراوة. كان يس�هب 
ف�ي الزئير كاألس�د، وترتعد فرائصه، وترتع�ش أوداجه، ويعرق وجهه، وتحمر عيناه، ويس�يل 
البص�اق من ش�فتيه الغليظتي�ن، كان أحيانًا يرغ�ي كالجمل، وأحيان�ًا ينهق كالحمي�ر، وأحيانا 

يصهل كالخيول«)1(.
وعندما يظهر »الوعل« في »ش�مل فوق« تختبئ النس�اء الحوامل خوًفا من إس�قاط األجنة، 

ويهرولن باتجاه األكواخ »وهن يشهقن ذعًرا وهلًعا«)2(.
ويمس�ك بعضهم بالوعل فيوس�عونه ضرًبا ويصلبونه »على جذع ش�جرة غاف«)3(، ولكنه 
يخ�رج من محنت�ه بهيئة »مهيبة«)4(، ويلجأ إلى قلعة حصينة ب� »ش�مل ف�وق«، يتربص بالناس، 
ويط�ل بهيئته المرعبة من حين إل�ى آخر، فتنكفئ المخلوقات في جحوره�ا »كالفئران الهاربة 
م�ن ويل مصيبة محدقة«)5(، ويضحك فترتجف األرض وتميد تحت األقدام)6(، ولذلك تتنكر 
له والدته »ش�امة« وتتبرأ منه، وتكف عن النظر إليه بوصفه مخّلصًا »جاء يفك عضال األمة من 

الغمة«)7(.
وكما كانت »شامة« تعاني من القلق والشك في مصدر أمومتها كان »الوعل« كذلك يعاني، 
وكان الس�ؤال الذي يؤرقه هو الس�ؤال الوجودي المضني: »من أنا؟«)8(، كما أن والدته كانت 

تشكل لغزًا بالنسبة إليه، ولذلك يراها مصدرًا لتعاسته:
»أب�دو اآلن أتعس إنس�ان على قيد األرض، المهم في األم�ر.. ليس إن كانت هي عاهرة أم 
غي�ر ذلك، أنا أعرف مغ�زى الذكورة، وماذا تفعله األوتاد حين تخ�وض الغمار في األجواف، 
إنها تخلق الش�يم والكرامة وتصبغ العالم من جديد تحت طائلة حياكة الحلم.. لم أكن مجرد 
حلم في رحم أمي، بل كنت ش�بًقا قديًما اعتلج في جس�دي كائنان، فكنت بعد ذلك، أنا، لكن 

)1( الرواية. ص 429
)2( الرواية. ص 434
)3( الرواية. ص 459

)4( الصفحة نفسها.
)5( الرواية. ص 613

)6( يرجع إلى الرواية. ص 614
)7( الرواية. ص 488
)8( الرواية. ص 575
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أين الكائن اآلخر؟«)1(.
إنها األسئلة التي فجرها أبو الريش في رأس »وعله« الذي اختلف تمامًا عن شخصية السيد 
المسيح، كما رسمته الكتب السماوية، سواء من حيث طبيعة القلق الوجودي الذي كان يعانيه 
أم من حيث سلوكه الذي جعله طاغية متجّبًرا يرعب الناس ويتربص بهم وهو رابض في قلعته 
كل هذا يؤكد مرة أخرى قدرة الكاتب على إعادة تش�كيل المادة القصصية، على الرغم من أنه 
لم يس�تطع أن يقدم رؤية مقنعة بديلة عن رؤية »عيس�ى« ، ولم يستطع أن يسّوغ رسالته في 

الحياة.

: »ج - قصة »موسى
تت�راءى هذه القص�ة من خالل قصة »صالح أب�و متراس« الكهل الذي اعت�زل الناس وراح 
يض�رب في مناك�ب الصحراء، باحًثا عن المجه�ول، فإذا به يرى فتاتين وقفت�ا بجانب بئر ماء، 
فاقترب منهم�ا متأماًل مالمحهما المالئكية، وعرض عليهما مس�اعدته في »جذب الدالء«)2(، 

وهو ما جعل والدهما »الرجل الضخم«)3( يسعى إليه ليجازيه:
»لق�د حدثتني ابنتي عن موقفك الش�هم، وأس�عدني ذلك، وذاع صيتك بي�ن رجال القبيلة، 

وها نحن جئناك لنقدم لك الوالء والطاعة. فاطلب ما شئت.. فلك األمر، وعلينا الطاعة«)4(.
فم�ا من ش�ك في أن مث�ل هذا الموقف في حياة »أبو متراس« مس�توحى من موقف س�قاية 
»موس�ى«  لفتاتي�ن منعهما الحياء من مزاحمة الرجال ف�ي ورود الماء في أرض »مدين«، 
فدعاه أبوهما ليجزيه أجر ما س�قى لهما، وقد ورد ذكر هذا الموقف في قوله تعالى في  س�ورة 

»القص�ص«: ﴿ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
قال�ت:  رأت�ه  فلم�ا  ڤ   ڤ﴾)5(، وقول�ه: ﴿ڑ   ڑ         ک   ک   ک﴾)6(، 

﴿گ    گ   گ   گ         ڳ    ڳ   ڳ   ڳ﴾)7(.
)1( الرواية. ص 571
)2( الرواية. ص 129
)3( الرواية. ص 152
)4( الرواية. ص 152
)5( القصص. آية 23
)6( القصص. آية 25
)7( القصص. آية 25
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وق�د تص�رف أبو الريش في وص�ف هذا الموقف فجعل والد الفتاتين هو الذي يس�عى إلى 
»أبي متراس«، كما جعله رجاًل ضخمًا قويًا، وهو في سورة »القصص« شيخ كبير مكدود.

كم�ا تص�رف أبو الري�ش أيضًا في س�ائر أخبار »موس�ى«  ورؤاه الفكري�ة، وخاصة ما 
يتصل بأساليب إقناع الناس بنبوته؛ فإذا كان »موسى«  قد اعتمد في مناوأة »فرعون« على 
المعجزات اإللهية، من مثل انقالب عصاه إلى حية تس�عى، وعودتها إلى س�يرتها األولى، كما 
ورد ف�ي قول�ه تعالى ف�ي س�ورة »ط�ه«: ﴿ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   ڱ   ڱ﴾)1(، 

وتحول يده إلى بياض في قوله تعالى بسورة »القصص«: ﴿ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں    
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ﴾)2(، وم�ا كان من مواجهته للس�حرة الذين بهروا 
أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي خّيل لموس�ى � من براعتهم � أنها ثعابين تسعى، على نحو 

ما ورد في قوله تعالى بسورة »الشعراء«: ﴿ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ﴾)3(.
كان الكات�ب في ه�ذه الثالثية يحرص على تجنب المعجزات ف�ي حياة »أبو متراس« حتى 
يخ�دم رؤيت�ه الفكري�ة التي تق�وم على منهج الش�ك فيما كان أه�ل »معيريض« يؤمن�ون به من 

كرامات وخرافات.
لق�د كان »أبو متراس« منذ صباه يروم العال »ويرفع بصره وينظر إلى األفق البعيد، وأمنيات 
عظام كانت تراوده في أن يش�ق طريقًا إلى ذلك البعيد، يرتمي إلى حضن الس�ماء ليكش�ف سر 
الله، س�ر الهيولى الشاس�ع المجهول«)4(، ولكنه كان يتخذ العقل والعمل منهجًا إلدراك بغيته، 
وليس منهج األوهام والخرافات، أو منهج »السادرين في متاهات الغيبوبة«)5(، على حد تعبيره.
ولذل�ك ن�رى »أبو متراس« يس�خر من أوهام »معيري�ض« التي يرضعون لبانه�ا في المهد، 
ويفسر مصدر الوهم ب�»ضعف اإلنسان الذي يصدق األكاذيب، بل وفي لحظة ما يؤمن بها«)6(.
ولك�ن »أب�و مت�راس« متناقض مع نفس�ه؛ فهو يس�خر م�ن خراف�ات الجدات الت�ي تضلل 
الصغ�ار، وتحش�و رؤوس�هم الصغيرة باألوه�ام، ولكنه ف�ي الوقت ذاته يحيط نفس�ه بهالة من 

)1( طه. آية 21
)2( القصص. آية 32
)3( الشعراء. آية 45

)4( الرواية. ص 624 - 625
)5( الرواية. ص 625
)6( الرواية. ص 416
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األساطير والمعجزات المزعومة التي يعتمد عليها في إيهام البدو بقداسته وقدرته على معالجة 
المرضى؛ وتفجير عيون األرض؛ وتكاثر األنعام؛ وإخصاب النساء.

إن »أب�و مت�راس« يرف�ض الوه�م، ولكنه في الوقت ذاته يس�تمد منه نس�غ غروره ونش�وته 
وابتهاجه:

»وجد نفسه وحيدًا في المكان المتهور، المزدحم بحشد من الناس الصغار والكبار، النساء 
والرج�ال، وجله�م يغدقه بنظ�رات العرفان الجميل، وال يش�ك أحد منهم ف�ي أن هذا الرجل 
الجلي�ل، صاح�ب الرق�ى المباركة، قدم يده س�خية معطاء لصح�راء البدو، وعل�ى يده حبلت 

النساء وتكاثرت المواشي واألغنام، وآخر الصنيع الجميل بعث الماء من األرض الجدباء.
وج�د الرجل نفس�ه أم�ام مائدة تس�تدير بوجوه تش�ققت بالبهجة، واالبتس�امات العريضة، 
وتقدي�م ال�والء والطاع�ة، بعي�ون ال تبصر غير وج�ه الرجل، وتتمس�ح بلحيته الكث�ة البيضاء، 

وتقترب إليه لصك مأمول أو عطاء مرجو«)1(.
وهذا التهافت على »أبو متراس« من البدو السذج يبهجه؛ ألنه يشعره بتفوقه على اآلخرين، 
ولكنه في الوقت نفسه يحزنه؛ ألن ما بقي من عمره ال يكفي »أن يفي ببقاء الفرحة العارمة«)2(.

إذن ف�»أب�و متراس« الذي يعد معاداًل موضوعيًا للنبي »موس�ى«  هو الذي حث البدو 
على نسج هالة أسطورية حوله، على الرغم من وعيه التام بأن الناس هم الذين يخلقون الوهم؛ 
»فالعرب األوائل صنعوا األصنام وعبدوا حجارتها الجامدة«)3(، ومن هنا راح يوهم البدو بأنه 
هو السبب في تدفق الماء في الصحراء، في حين أنه تدفق تلقائيًا بينما كان حماره ينهق و»يهب 
هب�ة ريح عاصف«)4(، كما أن »أبو متراس« لم يعالج الفتاة »عش�بة« الت�ي أوهمها زوجها بأنها 
عقيم، وإنما استغل رغبتها العارمة في اإلنجاب إرضاء لزوجها، فعاشرها حتى حملت منه)5(، 
ث�م أخ�ذ يتبجح أم�ام البدويات بمهارته المزعوم�ة في عالج العقم، وهو ما رس�خ صورته في 

أذهانهن بوصفه وليًا من أولياء الله الصالحين!

)1( الرواية. ص 592
)2( الرواية. ص 592
)3( الرواية. ص 328
)4( الرواية. ص 497

)5( يرجع إلى الرواية. ص 197
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والعجيب في األمر أن »أبو متراس« نفسه في بعض المواقف يفتعل الوهم ثم يصدقه، كأن 
يرى نفسه يحظى بأن يكون مقطورًا من طائر خرافي عظيم يجسد األمل في أن يقوده على آفاق 
أوس�ع وأرحب كي يقتحم »المزيد من المجاهي�ل«)1(، ولكنه في مواقف أخرى يظن »أن وفاء 
الصحراء كذب، وأن حب الناس هنا كذب، وأن تصديقه لنفس�ه بأنه أصبح وليًا من أولياء الله 

الصالحين كذب«)2(.
إن الكات�ب – كما نرى – يوظف قصة »موس�ى«  توظيًفا مبدًع�ا، برؤية ما بعد حداثية 
تقوم على الش�ك الذي يغدو س�مة العصر، على حد تعبير »باري س�مارت Barry Smart« في 

.)3(»Conditions Moderns كتابه »الشروط الحديثة
وهذا الش�ك يتجاوز الش�روط التاريخي�ة الواقعية إلى الش�روط الميتافيزيقي�ة الغيبية، نافيًا 
إمكاني�ة وج�ود حقيقة موضوعي�ة خارج الذات اإلنس�انية؛ »فاألرض – كما يراه�ا أبو متراس 
– مجرد كذبة كبرى، نحن الذين نصنعها، ثم نشكل منها معرفتنا، األرض مزار باهت شاحب 
بال معنى، كل الذين جاؤوا إلى األرض خذلتهم، ثم ابتلعت أجس�ادهم، صاروا عدمًا، صاروا 

قديمًا بال ذاكرة«)4(.
* * *

وإذا أردنا أن نثمن األداء الفني في هذه »الثالثية« فإننا نس�جل ركود األحداث بالنس�بة إلى 
حجمها الضخم نسبيا )741 صفحة(؛ فشخوص الرواية يتأملون في الكون والقيم االجتماعية 

الزائفة أكثر مما يفعلون.
وقد كان هؤالء الشخوص يظهرون في المشاهد الروائية فجاءة دون سابق إنذار)5(، وكأنهم 

يتقابلون مصادفة وليس بدافع بنائي يقتضيه الموقف الروائي.

)1( الرواية. ص 310
)2( الرواية. ص 325

)3( نقاًل عن كتاب »ما بعد الحداثة«. إعداد وترجمة محمد سبيال وعبد السالم بن عبد العالي. سلسلة »دفاتر فلسفية/ 
نصوص مختارة«. عدد 13. الجزء األول. دار توبقال للنشر. الطبعة األولى. الدار البيضاء 2007 ص16

)4( الرواية. ص 412
)5(  يمكن أن نتمثل هنا بظهور صبي في الثامنة من عمره عند قبو »شامة« )ص123(، وظهور فتاتين ل�“أبو متراس” 
متراس”  ل�“أبو  امرأتين  وظهور  )ص133(،  كذلك  فجاءة  »شامة«  ل�  غريب  رجل  وظهور  )ص129(،  فجاءة 

)ص135(، وظهور بدوي ل�“أبو متراس” )ص162(، هذا فضاًل عن ظهور واختفاء حمار أبي متراس مراًرا.
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وقد تعدد الرواة في هذه الثالثية، ولكن أغلب الفصول كانت تروى من قبل »شامة« و»أبو 
متراس« بالتناوب، إال أن الراوي الضمني يظل مهيمنًا على عالم الرواية، يمس�ك بزمام س�ائر 

خيوط السرد بضمير الغائب، على نحو ما نرى في الفقرة اآلتية:
»نظ�رت ش�امة إلى الج�دار، تأففت، س�معت م�واء قطة خلف الجدار، اس�ترقت الس�مع 

جيدًا«)1(.
وفي بعض الفقرات يس�تخدم الراوي الفعل المضارع الذي يوحي باإليقاع المستمر، على 

نحو ما فعل في الفقرة اآلتية:
»تمس�ك شامة رأس�ها بكلتا يديها، تمسك األس�ى وخطيئة األرض، األرض تدور، ويدور 

رأسها، الجدران تترنح، تشم رائحة عدوان«)2(.
وكثيرًا ما يتدخل الراوي الضمني فيسرد بأسلوب تقريري مباشر، بحيث يطغى صوته على 

أصوات الشخوص، ويكفي أن نتمثل بالفقرة اآلتية المقتطفة من الفصل الثاني:
»ما أقرب األمس باليوم، الس�نوات تتشابه كحبات المسبحة، تتالحق، تتالقح، لكن شرارة 
الذاك�رة ال تب�دو حارقة إال عندما يجهد اإلنس�ان، كي يدفعه ما قد مض�ى، وفجأة تأتي اللحظة 

التي تفجر األرض من تحت األقدام«)3(.
وقد كاد أسلوب الكاتب في هذه الرواية أن يخلو من الحوار الخارجي الذي ينحسر ليفسح 
المجال أمام تقنيات تيار الوعي واالرتداد )الفالش باك(، كما أن الكاتب في هذه الرواية يغرق 

في اإلنشائية، مفجرًا اللغة على طريقة الحداثيين، على نحو ما نرى في قوله:
»أب�و مت�راس اقتلع األنوثة من تح�ت جلدها، وخص قلبه�ا بكلماته التي كان�ت تقتفي أثر 
الرغبات الكامنة، حتى أنها اعتقدت ذات زمن بأن المرأة ال تلقحها إال كلمات الرجال المتبلة 

بحديث الليالي الغارقة في أتون الروح ألحشاء األنوثة«)4(.
وإذا كان ش�بح الفك�رة يظل يتراءى من خالل هذا األس�لوب اإلنش�ائي ال�ذي يعتمد على 
تفجي�ر اللغة، فإن ذلك الش�بح يتالش�ى � أو يكاد أحيانًا � على نحو م�ا يطالعنا في الفقرة اآلتية 

)1( الرواية. ص 14
)2( الرواية. ص 15
)3( الرواية. ص 33

)4( الرواية. ص 363
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التي تصف طموحات »أبو متراس«:
»صحيح أنه امتلك الشغاف، لكن ذلك كله ال يكفي. يريد أن يذيب األشياء، بين يديه، يريد 
أن يحرق الرمل وأن يحول الماء إلى س�ائل شفاف، ويستنسخ من الشجر نبات الصحة وعافية 
الفلس�فة التي أيد الله فيها عباده حين اش�تق من الُفلك التي تجري في الماء دورة دموية تتحرك 

في الجسد، وتغرق الروح بعفوية الرذيلة«)1(.
وتغي�م الفك�رة أو تغي�ب عندما يبال�غ الكاتب في التعامل م�ع األداة اللغوي�ة بوصفها غاية 
وليس بوصفها وسيلة اتصال وتواصل، وهو ما يجعل الكاتب أحيانًا ينزلق إلى متاهات الصيغ 

الملتوية التي ال توحي بأفكار وأحاسيس محددة.
ويمكن أن نتمثل بصيغ كثيرة من هذا القبيل، نكتفي منها بما يأتي:

- »بعد قيامة المكان، تضور الزمن، صار حفنة في قاع إناء ضئيل«)2(.
- »وتمنحه الهوى متى ما انقض دون مراجعة األنوثة القابضة على جمرة االختناق«)3(.

- »يفتح أرحام ترابه لمجيء خصيب خضيب قشيب«)4(.
- »جزر الله رائعة، لكن أروعها المبهمة، الغامضة الالبدة تحت جلد امرأة فضلت الهذيان 
على الغثيان، ونالت من نصيب الدنيا التمرد على النجوم المهرولة. باتجاه السقوط، تمحورت 
على ش�حوب األرض تضرب الناس، واشتقت رقعة في األرض لتكون قناع الضياع الممكن، 

وليس المستحيل«)5(.
- »الفكرة الزالت جنيًنا صغيًرا يتش�كل في أحشاء الذاكرة، حبله السري الدقيق يمتد حتى 

آخر حبة رمل في معيريض«)6(.
وم�ع ذلك فإن لغة الكاتب في ه�ذه »الثالثية« تظل لغة جزلة تنأى في كثير من األحيان عن 
مث�ل هذه الصيغ المس�فة التي تعاني من عس�ر الوالدة، بل إن الكات�ب يجنح في بعض الجمل 

)1( الرواية. ص 406
)2( الرواية. ص 195
)3( الرواية. ص 290
)4( الرواية. ص 340
)5( الرواية. ص 506
)6( الرواية. ص 735
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إلى الصيغ المس�كوكة، أو الصيغ المسجوعة التي تمتح من أساليب النثر العربي التراثي، على 
نحو ما يطالعنا في الجمل اآلتية:

- »ما بين الكوخ وجماعات البدو قاب قوسين«)1(.
- »تتمرد على قديمها القاحل الناحل«)2(.

- »هاج وماج وسف وتعسف باألهل والناس«)3(.
- »واقتنص الفرصة من أولئك الالهيات في الجلب والحلب«)4(.

- »تصدمك بضجيج راعد واعد«)5(.
- »زمن مهزوم ومأزوم«)6(.

- »أحس أن مناديًا يناديه الحتمال اإلمساك بنهار خضيب خصيب رهيب«)7(.
- »على غير هدى، ال تلوي على شيء«)8(.

- »إن قلب األم دليلها«)9(.
مثل هذه الجمل تش�كل الطرف االستثنائي الذي يقابل الطرف اآلخر من أساليب المغاالة 
ف�ي تفجير اللغة، وهي المغاالة التي تظل مناقضة لطبيعة الس�رد الروائي، على الرغم من كونه 

سرًدا مركًبا يطمح إلى اختصار كل األنواع األدبية األخرى في خطابه.
وهذا الموقف ال يعني أبدا االنحياز ألس�اليب المس�كوكات وصيغ المعجمات الجاهزة، 
وإنما يعني التحذير من اإلفراط في أس�اليب تفجير اللغة التي تناسب طبيعة الخطاب الشعري 

أكثر مما تناسب طبيعة الخطاب الروائي.
ومما يذكر في سياق وصف األداء اللغوي تتبيل األسلوب الروائي في هذه الثالثية بالحكم 

)1( الرواية. ص 306
)2( الرواية. ص 626
)3( الرواية. ص 627
)4( الرواية. ص 629
)5( الرواية. ص 633
)6( الرواية.ص 652
)7( الرواية. ص 652
)8( الرواية. ص 380
)9( الرواية. ص 386
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المكثفة التي تسهم في السمو بالخطاب الروائي إسهامًا ال ينكر، السيما وأن تلك الحكم تعبر 
عن تجربة إنسانية ناضجة.

وال ب�أس ف�ي أن نتمثل ف�ي هذه العجال�ة بالعين�ات اآلتية من الحك�م المتناث�رة في المتن 
الروائي:

- »الم�وت ه�و جزء م�ن اإلخفاقات، وأنا لم أخفق ولم أنكس�ر، كل م�ا أحققه هو انتصار 
للحياة، والحياة ال تتحالف إال مع القابضين على جمرة اآلمال الناصعة«)1(.

- »الحب الذي ال يأتي طواعية، حب أخرق أحمق ال نفع فيه«)2(.
- »الموت شيء مزر، وهو طريق اليائسين«)3(.

- »معن�ى الحي�اة أال تموت بصمت، معنى الحياة أن تذهب وتت�رك خلفك ضجيجًا مدويًا 
يكمن في ذاكرة اآلخرين إلى أمد بعيد«)4(.

- »الجميلة ال تكتس�ب جمالها متأخرًا، بل هي تولد به ثم تبدأ في التفتح كأنها الزهرة بعد 
هطول مطر جزيل«)5(.

- »القمم نهايات، لكنها نهايات رائعة ألنها تفتح شهية النظر إلى األسفل بكبرياء«)6(.
- »عند القمم، ترى األش�ياء الس�فلية صغيرة، ولذلك تجد الكب�ار يروننا صغارًا جدًا، وال 

يعيروننا أدنى اهتمام«)7(.
- »الضعف�اء تش�كلهم الحي�اة وتضع صورهم عل�ى واجهات األع�راف والتقالي�د كأمثلة 

للطاعة العمياء«)8(.
- »الذين يملكون اإلجابات الجاهزة هم وحدهم الذين يستولون على العالم ولو بالجهل 

)1( الرواية. ص 234
)2( الرواية. ص 248
)3( الرواية. ص 252
)4( الرواية. ص 252
)5( الرواية. ص 253
)6( الرواية. ص 266
)7( الرواية. ص 266
)8( الرواية. ص 271
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والنذالة«)1(.
- »النساء هن سر وحشية الرجال، وهن عربون ترويضهم أيضًا«)2(.

- »اإلنسان المحب هو اإلنسان الذي ينتصر على الهزيمة«)3(.
- »األنذال دائمًا يتخفون خلف غاللة من ظالم، ويتغشون تحت لحاف المبهم«)4(.

- »رخام الوقت ال تنقشه إال المعاول الممتلئة بالحلم«)5(.
- »الدنيا ال تنوء بقبور األموات بل بلحود الذين سكن الموت في أبدانهم«)6(.

- »ال يشيب من يزرع اآلمال«)7(.
- »الموت هو أقصى حاالت الهزيمة«)8(.

إن�ه غي�ض من فيض من الحك�م المتناثرة في المت�ن الروائي في هذه »الثالثي�ة«، ويبدو أن 
ه�ذه الحكم ليس�ت م�ن بنات قراءات الكات�ب بقدر ما هي بن�ات تأمالته في الحي�اة وتجاربه 

االجتماعية.
وال يفوتن�ا أخيرًا أن نن�وه بالجهد الذي بذله الكاتب من أجل توظيف رموز الماء والتراب، 
عل�ى الرغ�م من إخفاقه ف�ي دمج هذه الرموز ف�ي البناء الروائ�ي، وصهرها ف�ي هيولى الرؤية 

الفكرية التي ينتجها متن هذا النص.
ويمكن تفس�ير محاولة الكاتب لتوظيف هذه الرموز على هذا النحو برهانه على منح عمله 
أبع�ادًا فكري�ة ميتافيزيقية تض�رب بجذورها في أعم�اق التربة المحلية التي تؤك�د التزاوج بين 

المجرد والواقعي، بين المثالي والمادي.
* * *

)1( الرواية. ص 330
)2( الرواية. ص 377
)3( الرواية. ص 418
)4( الرواية. ص 490
)5( الرواية. ص 507
)6( الرواية. ص 534
)7( الرواية. ص 554
)8( الرواية. ص 722

Mos2lt_NasRwa2i.indd   321 8/11/10   1:51 PM



322

وختام�ًا، فإن ه�ذه »الثالثية« تعد إضافة نوعي�ة إلى رصيد الرواي�ة اإلماراتية بوصفها تفتح 
آفاق�ًا فكري�ة وتعّبد دروًبا إنس�انية عالمي�ة أمامها، وذلك م�ن خالل توظيف الس�رد القصصي 
الدين�ي توظيفًا مبدعًا، وش�حنه برؤى وتأم�الت ميتافيزيقية واجتماعية تتس�م بكثير من الجرأة 
وتخلخل الطروحات والقيم الروحية واالجتماعية السائدة، ولكن هذه الرؤى والتأمالت تظل 

في نهاية المطاف شطحات مفتقرة إلى سمت التأمل المنهجي المحكم.
وإذا كان أبو الريش في هذا العمل قد أخلص ألس�لوبه في بناء الخطاب الروائي من خالل 
تفجي�ر اللغة وتوظيف تقنيات تي�ار الوعي واالرتداد وتناوب الرواة دون تمييز بين مس�تويات 
ش�خوص الرواية التجريديين، ودون حرص على إذكاء فتنة الس�رد، فإنه أثرى هذا األس�لوب 

بصيغة الحكمة المكثفة التي تستجيب لغواية التأمل وتشكل ثماره اليانعة.
* * *
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 المفارقة في رواية »ساليم«
لـ »علي أبو الريش«

ليس هناك تعريف جامع مانع للمفارقة )Irony(؛ ألنها ال تقتصر على اتخاذ أش�كال ش�تى 
فحس�ب، »ب�ل إنها من حي�ث المفهوم في حال�ة تطور مس�تمر. فقد كانت المفارق�ة في القرن 
السادس عشر ال تزيد عن كونها صيغة بالغية، وال يعني ذلك أن ما ندعوه اليوم مفارقة لم يكن 
يجري تداوله أو االستجابة إليه، بل يعني ذلك أن ذلك لم يكتسب اسمًا في وقته.لكن المفارقة 
اليوم تعني أشياء شتى إلى أناس شتى«)1(، على حد تعبير »ميويك Muecke« الذي يعد من أبرز 

المفكرين الذين اهتموا بإشكالية المفارقة.
وإذا كان للمفارق�ة مفهوم�ات كثي�رة، كاله�زء، والتهك�م، والخ�داع المتعم�د، والجه�ل 
المزع�وم، وانق�الب الحال، والرياء، والتظاهر، والتنافر، والتضلي�ل البالغي اللفظي، وما إلى 
ذلك مما اس�تعرضه »ميويك« في دراس�ته الش�ائقة »المفارقة«)2(، فإن ما يعنين�ا في هذا المقام 
 Antithése / م�ن هذه المفهومات ه�و المفهوم الذي يرب�ط المفارقة »بالمناقضة أو النقيض�ة
Contradiction« الت�ي تعني التقابل أو التعارض المعنوي بين حدين أو قضيتين، أوبين لفظين 

أو موقفين.
ولذل�ك فإننا س�وف نتتبع المواقف والثنائيات المتناقض�ة أو المتقابلة أو المتضادة في هذه 

الرواية الحبلى باإلشكاالت الفكرية والجمالية، وهو ما يمكن حصره على النحو اآلتي:

1 - الواقع والمثال:

تتجلى لنا هذه الثنائية المفارقة في طبيعة »س�اليم« التي يقدمها الكاتب في البداية بوصفها 
ام�رأة من لحم ودم تعي�ش في قرية »لخديجة« التي تبعد عن المدين�ة بضعة كيلومترات، وتنام 
في خيمة عند شجرة غاف وارفة الظالل)3(، تعانق هذا المكان المنعزل في صبر وأناة وحكمة، 
بعي�دًا ع�ن الزيف وضج�ة العربات الفارغة، وهي ص�ورة من صور الحياة الريفية التي تش�كل 
)1( يرجع إلى المجلد الرابع من »موسوعة المصطلح النقدي« لميويك. ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة. المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 1993. ص 21
)2( المرجع نفسه. ص 24 وما بعدها من صفحات.

)3( علي أبو الريش: ساليم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. القاهرة 1997.ص 9
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حضورًا جغرافيًا واقعيًا، س�واء في اإلمارات العربية المتحدة أم في غيرها من األقطار العربية، 
ولعله�ا تمث�ل الهوية والج�ذور الضاربة في أعماق الترب�ة المحلية أكثر م�ن غيرها من الصور 
المجلوب�ة، ولكننا ما نلبث أن نكتش�ف أن »س�اليم« ليس�ت امرأة حقيقية في عال�م الرواية أو 
في العالم الحقيقي الجغرافي الذي يعبر عنه أو يعكس�ه عالم الرواية، وإنما هي كائن س�ديمي 
مثالي، يختلف في جوهره عن الجوهر البش�ري؛ فهي ليس�ت امرأة، وليس�ت رجاًل، بل مثااًل 
نورانيًا أو طموحًا خياليًا، وهو ما يعبر عنه »عبد الله الش�ديد« بطل الرواية، إن جاز لنا أن نعده 

بطاًل منافسًا ل�»ساليم« في بطولتها التي يؤكدها عنوان الرواية:
»آه، كم أنا أحبك يا س�اليم، أنت الوحيدة التي انغرس�ت، لكنك الزلت ش�امخة، لو أنك 
ام�رأة النطف�أت لمجرد الولوج، لو أنك رجل لذبلت أعضاؤك  ف�ي حال النزع األخير، لكنك 
يا س�اليم، أن�ت كل أولئك، أن�ت الالنهائي الذي ال ينته�ي، لذلك فإنك مكثت هكذا س�امقة 

كالنخل«)1(.
وليس من ش�ك في أن ه�ذا التناقض بين الواقع والمثال مألوف ف�ي األعمال األدبية، وهو 
يتجل�ى خاص�ة ف�ي ظاه�رة »النمذجة« أو ف�ي ظاه�رة »الرمز«، ولكن�ه الفت للنظر ف�ي رواية 

»ساليم«؛ ألنه شكل مفارقة فاقعة في سياق الخطاب الروائي وبناء الشخصيات الروائية.

2 - القوة والضعف:

وتت�راءى هذه الثنائية المفارقة في الرواية من خ�الل »النوخذا« ونقائضه؛ فالنوخذا يمتلك 
ق�وة المال والنفوذ والجاه والعضل، فيغدو طاغية مس�تبدًا يفرض طاعت�ه على بحارته، ويلقي 
في اليم بكل من يش�م فيهم رائحة العصيان، كما فعل بعبد الله الش�ديد الذي رمى به إلى البحر 
ألنه كان صموًتا قليل الكالم)2(، ولذلك فإن البحارة الخانعين يتس�ابقون إلى اكتس�اب رضاه، 
ويتحلق�ون حول�ه كالذب�اب، و»يجمع�ون كل م�ا لديهم من مح�ار، ويضعونه ف�ي حضنه، ثم 
يرفع�ون األيدي ابتهااًل، قائلين: كل هذا بفضل س�ماحتك، ورض�اك.. ال نريد غير غفرانك يا 
سيدنا النوخذا، والنوخذا يفتل شاربه في كبرياء وزهو، ثم يمط بوزه، قائاًل: هذا ال يكفي، أريد 
جه�ًدا مضاعًفا، أري�د أن يصبح هذا البحر وكنوزه تحت إمرتي، لم يكن س�ليمان بأجدر مني، 

)1( الرواية. ص 96
)2( يرجع إلى الرواية. ص 11 - 12
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بل أنا أحق..« )1(.
ولك�ن ه�ذا »النوخذا« الق�وي المتجبر يغدو ضعيًفا جباًنا بين نس�ائه، فهو ف�ي نظر الراوي 
ليس إال بعاًل ش�بًقا »ينام على أجس�اد النس�اء كما تنام الحمالن على العلف، ويمضغ رجولته 

كما تجتر األبقار حشيشًا يابسًا«)2(.
وتت�راءى لن�ا هذه المفارق�ة كذلك في العالقة بين »عبد الله الش�ديد« وبي�ن »غزالة«؛ فكل 
منهما يكتش�ف في أعماق الط�رف اآلخر »نوخذا« موجودًا بالق�وة، وينتظر الظروف المالئمة 
كي يوجد بالفعل، ولذلك نرى »عبد الله الشديد« الذي ألقي به في اليم يصارع األمواج وينجو 
من الغرق، يعي قوته الكامنة، بل إنه يعبر عن كراهيته للضعف مؤكًدا أنه »أقوى من النوخذا«)3( 

ذاته.
ويبح�ث »عبد الله الش�ديد« عن األنث�ى في رفيقته »غزالة«، ولكنه يص�دم بوجود »نوخذا« 
آخ�ر يكمن في أعماقها، بل إنه لم يعد ي�رى »غزالة« إال في »جلد النوخذا«)4(، وحينئذ ينتفض 
ويمح�و آثارها ف�ي أعماقه.كم�ا كان موقف »غزالة« من »عب�د الله« مماثاًل لموقف�ه منها؛ فقد 

كانت تحمل »جرثومة الخوف«)5( مثله، فال ترى فيه إال صورة أخرى من »النوخذا«.
وف�ي موق�ف آخر يعبر »عب�د الله« عن هذه المفارق�ة التي كان يعيها، محاورًا نفس�ه: »إنك 
خرجت وس�يف عنترة العبسي تّرقصه يدك الناهضة، ثم فجأة، تصبح عبلة المالذ بالنسبة لك، 
فلم يكن النوخذا سوى صورة، تلك الجرثومة، الكامنة في القلب، ولم تكن أنت سوى زجاجة 

المعة غطت وجه الصورة«)6(.
ويتأم�ل »عب�د الله« عالقته بغزالة فيس�تخلص منها عبرة تفضي به إل�ى جوهر الحياة ذاتها؛ 
فكل ش�يء يتمخض عن عبث ال طائل من ورائه: »يا عبد الله الش�ديد، هل فار التنور، وتبخر 
الماء، ليصبح دخاًنا في الهواء، إن ما سمعته لهو الموت بعينه، نهاية رحلة هزلية، أشبه بقصص 
األس�اطير، يس�قط البطل، وتنتهي رحلت�ه مع الحياة لمج�رد أنه ينزلق من بئر م�ا.. تختفي كل 

)1( الرواية. ص 43
)2( الرواية. ص 52
)3( الرواية. ص 94
)4( الرواية. ص 87
)5( الرواية. ص 87
)6( الرواية. ص 87
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البطوالت، والخوارق، وتبقى نقطة الضعف هي العنصر القوي في الحياة«)1(.
ه�ذه الحقيقة الت�ي يؤكدها الكاتب من خالل ش�خصية أخرى في الرواية، وهي ش�خصية 
»راش�د الصومال�ي«، ذل�ك الرج�ل النحي�ل الغريب األط�وار ال�ذي يعاقر الوح�دة في مخزن 
مهج�ور بالمعيري�ض، ولكنه يقوم بأعمال بطولية ال تصدر إال عن األقوياء، كأن يتطوع إلطفاء 

حريق شب في بيت أحد الجيران.
وما يقال في »راشد الصومالي« يقال كذلك في »سالم المغربي« و»عبدو اليمني«.

وهك�ذا تغدو الق�وة ضعًفا والضعف ق�وة، إنها المفارق�ة الجوهرية التي تش�كل وجًها من 
أوجه مأس�اة »عبد الله الش�ديد« الذي كان يبحث عن هويته وعن معن�ى لحياته، فخيل إليه أنه 
عث�ر على بغيته في القوة التي تكس�ر جبروت »النوخذا«، ولكنه يكتش�ف الحقيقة التي تذهله؛ 

وهي أن القوة تكمن في الضعف.

3 - العدل والظلم:

تب�دو لن�ا هذه الثنائية المفارقة في عالق�ة »عبد الله« بالفتاة »شمس�ة« و»النوخذا«؛ ذلك أن 
عبد الله الذي كان يرى في »النوخذا« مثااًل للظالم المس�تبد الذي فقد إنس�انيته فلم يتورع عن 
اإللق�اء به في البحر، ال لش�يء إال ألن�ه كان صامتًا، يدين الظلم ويمقته، ولكنه هو نفس�ه يغدو 
ج�الًدا في عالقته بالفتاة »شمس�ة« التي منحت�ه قلبها بإخالص وتفاٍن، فيقاب�ل عطاءها بالظلم 
واالضطه�اد مس�وغًا تصرفه بكونه�ا ضعيفة دانية القط�وف، ولذلك فإنه يتخل�ى عنها ويطارد 

»غزالة« التي كانت قوية متمنعًة:
»شمس�ة المس�كينة، اكتفت بالدموع، وتراجعت بهدوء، منكسة رأس�ها في انتظار الشفقة، 
ولم يكن ذلك عذًرا كافًيا بالنس�بة لي، فظللت أالحقها بس�ياط الش�تائم، وهي خاضعة ساكنة. 
أج�ل كنت أش�به بالنوخ�ذا، وكان بمثل ح�ال البح�ارة. فافترقنا، لك�ن نظراتها البائس�ة كانت 
تالحقن�ي ف�ي كل م�كان، كانت توّد من كل قلبها ل�و أنني أصفح، لتعود المي�اه إلى مجاريها.. 
ولكن هكذا أنا، دائمًا أظلم نفسي، وأظلم غيري، شمسة كانت الضحية األولى لجبروتي«)2(.

إن عبد الله – كما يبدو بوضوح من هذه الفقرة – يعي هذه المفارقة ويشفق على »شمسة«، 

)1( الرواية. ص 77
)2( الرواية. ص 70
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ولكن�ه ال يج�رؤ على التكفير عما اقترفه في حقها، بل يواصل الس�ير ف�ي الطريق الذي اختاره 
لنفسه، أو اختاره قدره.

4 - الشيطان والمالك:

تت�راءى ه�ذه الثنائي�ة في العالقة بي�ن »عبد الله« وبين »شمس�ة«، إن »عبد الل�ه« لم يرفض 
»شمس�ة« لكونها قد منحته كل ش�يء فحس�ب، ولكنه رفضها كذلك لكونها قد ارتكبت خطأ 
شنيعًا بخروجها على قيم المجتمع التي كان يدينها ظاهريًا ويعبر عن ضيقه بوطأتها: »فالخروج 

على وشم القبيلة، بحاجة إلى قدرة تدميرية، تعادل القوى النووية«)1(.
ولكن »عبد الله« في أعماقه ظل وفيًا لوشم القبيلة وقيمها، ولذلك فإنه كان يحتقر »شمسة« 
التي استسلمت له دون مقاومة؛ ألنها دنست تلك المثل والقيم، وأرادت أن تزيل وشم القبيلة 

بشفرة التمرد، ومن هنا تفقد »شمسة« براءتها وطهرها وشرفها في نظر »عبد الله«.
»أليس�ت شمس�ة حبيب�ة القلب وت�وءم الروح. إنني أش�عر بحق�د ناحيتها، أش�عر أنها بذرة 
ش�يطانية نبتت في طريق�ي، أو باألحرى، ورم خبيث، أود لو أقطعه م�ن جذوره، ألنها نقضت 
العهد، وسارت على غير هوى النفس.. األحمر القاتم المبقع على فستانها، أشعرني أنها أنثى 
ال تليق بإنسان مثلي شب في المثالية، وشرب العشق بال خيانة منذ الصغر، ويرضع الوفاء من 

ثدي تاريخ امتزج بالدم«)2(.
إن ه�ذا التاري�خ الذي »امت�زج بالدم« في الحقيق�ة ليس إال تاريخ القبيل�ة التي كانت تدافع 
عن قيمها ومثلها ووشمها، وهو التاريخ الذي يحاول »عبد الله« أن يتنكر له في بعض صوره، 
وخاصًة في صورة »النوخذا«، ولكنه في قرارة نفس�ه ل�م يكن يملك أن يتجاهل ذلك التاريخ، 

و»ضوضاء«)3( قيمه.
إن »شمس�ة« الوديع�ة المحبة المالك تغدو ش�يطاًنا في نظر »عبد الله« منذ استس�المها له، 
ولكن�ه فيما بعد – عندما تعركه الحياة – نراه يراجع نفس�ه وينصف »شمس�ة« ويعترف بأنه هو 

الذي كان »الشيطان« وليست هي:

)1( الرواية. ص 27
)2( الرواية. ص 27
)3( الرواية. ص 38
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»تأك�د ي�ا عبد الله، لم تكن ش�مس الخطيئة الكوني�ة التي حولت البياض إلى س�واد، بقدر 
ما كنت أنت الش�يطان الذي أغوى قلبها لقطف تفاحة الهبوط، فانكش�فت عورتك، لكنك لم 

تعترف، بل مشيت في سعيك الدؤوب نحو التعالي، كما فعل النوخذا«)1(.
بذلك حّدث »عبد الله« نفسه، وبذلك اعترف بمعصيته أمام ضميره. إنها مفارقة أخرى من 

المفارقات التي تمزق »عبد الله« وتغزل خيوط مأساته.

5 - الحرية والعبودية:

تطالعنا هذه الثنائية في الموقف الذي يلجأ فيه »عبد الله« إلى مصحة عقلية في آخر محطات 
حياته، ويتحول حلمه الكبير إلى غرفة »بحجم ثقب اإلبرة، وحشرات شعثاء غبراء ملوثة«)2(.

وم�ع ذلك فإن هذه المصحة الضيقة تغدو أفضل من العالم الخارجي الواس�ع األرجاء في 
نظر »عبد الله«؛ ألن حريته في ذلك العالم كانت مقيدة بسالسل النزوات والنوخذا والخيانات 

و»وشم القبيلة«، واالغتراب، أما في عالم المصحة فإن حريته ستغدو أكبر حجًما:
»هذه المصحة صحراء واس�عة، ال أحد يس�مع صدى للصوت، ال أحد يلتفت بجدية لكل 
كلمة ستنطقها، عليك أن تصبر، لكن ما يجعل المكان جمياًل هو أنك ستقول كل شيء، وسوف 
تمارس كل شيء، فلن يخاطبك أحد بلهجة عنيفة، لن يوبخك، أنت هنا في مكان تمارس فيه 
حري�ة الق�ول والحرية بال قيود.. اصرخ يا عبد الله، وصب ش�تائمك بال ت�ردد، فليس الطبيب 

نوخذا، وليست الممرضة كغزالة، هذه المخلوقات تتعاطى بعفوية وبال رسوم أو أختام«)3(.
إنه�ا لمفارق�ة كب�رى أن يفقد »عب�د الله« حريته ف�ي العال�م الخارجي المترام�ي األطراف 
فيرس�ف في أغالل العبيد، ويس�تعيدها في مصحة عقلية أضيق من س�م الخي�اط، فيعيش حرًا      

طليقًا »كنور الضحى في سماه«.

6 - العقل والجنون:

تت�راءى ه�ذه المفارقة من خالل المقابل�ة الضمنية أو الصريحة بين عال�م المصحة العقلية 
الذي يظل عالما أقرب إلى اإلنس�انية من العالم الخارجي، وبالتالي فإنه يظل عالمًا أقرب إلى 

)1( الرواية. ص 79
)2( الرواية. ص 88
)3( الرواية. ص 90
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المنطق من ذلك العالم الخارجي الذي لم يس�تطع »عبد الله« أن يس�توعبه ويتكيف معه، كما 
تتراءى هذه المفارقة كذلك من خالل شخصية »سالم المغربي« الذي كان يمتلك قدرة خارقة 
على اإليحاء، ويس�تطيع أن يعالج األمراض المس�تعصية ويفك سحر المسحورين دون ابتزاز 
أو ش�عوذة أو دج�ل، فقّدره اآلخ�رون وبّجلوه، ولكن�ه فضل اعتزال الن�اس والعيش في منفى 

اختياري، حتى اتهم بالجنون:
»فيا ترى يا عبد الله الش�ديد، هل كان س�الم المغربي مجنونًا حين انزوى في غرفة المنفى، 
أم أنه هارب من جنون اآلخرين؟، كل ذلك ال يهم، المهم أنه انتزع حريته، ونام قريرًا بعيًدا عن 

أعين الناس، نام يغزل أفكاره بال رتوش أو تهذيب«)1(.
كذل�ك تتب�ادل األدوار ف�ي رواية »س�اليم« فيصبح العاق�ل مجنونًا والمجن�ون عاقاًل. إنها 

مفارقة أخرى تكشف عن جانب من جوانب مأساة عبد الله الشديد.

7 - الماضي والحاضر:

وه�ي الثنائية المفارق�ة التي تبدو لنا من خالل تمازج الماض�ي والحاضر في وجدان »عبد 
الله الشديد« بأسلوب ينم عن تذبذب شديد بينهما، ويغدو الهاجس المؤرق بالنسبة إليه: أيهما 

أفضل؟ وأيهما أروع؟ وأيهما أكثر تحقيقًا إلنسانية اإلنسان؟
واإلجابة عن مثل هذه األسئلة معروفة مسبقًا بالنسبة إلى »علي أبو الريش«؛ فقد سبق له أن 
أجاب عنها في روايته »السيف والزهرة«)2( التي انحاز فيها إلى الماضي الذي اتخذ البحر رمًزا 

له، وهو ما يفعله في »ساليم« كذلك، وهذا أمر يحتاج إلى شيء من اإلبانة.
إن »عب�د الل�ه الش�ديد« يلتحق بالبحر من�ذ نعومة أظف�اره؛ فبعد موت والدت�ه حمله والده 
إلى البحر كي يعمل معه في س�فينة النوخذا؛ ألن البحر بالنس�بة إليه كان من »الثوابت« أو كان 
»الدواء الش�افي الذي يس�تطيع أن ينبت له نبتًا صحيحًا ومعافى«)3(، وعلى الرغم من أن »عبد 
الل�ه« يقبل هذا العمل على مضض، فإنه يألف البحر وينش�ئ معه عالق�ة غريبة كعالقة الرجل 

بالمرأة،)4( إلى أن تخلى عنه النوخذا ورمى به إلى اللجة وعومه حتى النجاة.
)1( الرواية. ص 92

)2( علي أبو الريش: السيف والزهرة. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. ط1. أبو ظبي 1984
)3( علي أبو الريش: ساليم. ص 75

)4( يرجع إلى الرواية. ص 11
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ه�ذا الماضي يظل ماثاًل في وجدان »عبد الله«، يحن إليه باس�تمرار ويحاول اس�تعادته في 
الواقع، ولكنه ال يس�تطيع ذلك؛ ألن عجلة الحياة ال يمكن أن تعود إلى الوراء، فقد انتهى عهد 
البح�ر وجاء عهد النف�ط الذي تبددت فيه هوية المكان والناس: »فم�ا عاد يغرينا بريق الآللئ، 
واألذرع العريضة التي كانت تصفع خد البحر حتى يحمر ش�دقه، ترهلت اآلن، وذاب عرقها، 
مختلط�ًا برائح�ة البنزين، وصنان الوجوه التي تراكمت في كل م�كان حتى فقد المكان هويته، 

وذهب لون البشرة الحنطية«)1(.
هذا الماضي الذي يحن إليه »عبد الله« ال يتراءى من خالل البحر فحسب، وإنما من خالل 
العالق�ة باألتراب)2(، ومن خالل العمارة)3(، ومن خ�الل الجبال التي كانت خضراء)4(، وحتى 
م�ن خالل الحي�وان: »إن نظرة واحدة، في عيني قطة تموء بين الجدران، تكفي أن تحكي قصة 
تاريخ الزالت الحيوانات تتش�بث بثيابه، وتبث رائحة أجس�ادها في الزقاق، إنَّها قطط من نوع 

آخر، من ذلك الزمان الذي مر كسرعة البرق«)5(.
هذا الماضي ال يشوه وجهه إال »النوخذا« برعونته وظلمه، وهو ما يشكل عقدة بالنسبة إلى 
»عبد الله« الذي يحاول أن يتخلص منها، ويجاهد إلقناع نفس�ه بتجاوزها: »عبد الله الش�ديد، 
يا عبد الله الشديد، اخرج قلياًل من هذا الكابوس اللعين، انتزع فتيل المعرفة، وتطور في اتجاه 
انفتاح�ك نح�و اآلخرين، لقد س�قط النوخذا في ش�ر عمله، يوم غرق قاربه ف�ي عرض البحر، 
وخس�ر كل م�ا لدي�ه، ولم يب�ق في حوزته غي�ر ذلك اإلزار المرق�ع، حتى الذي�ن ضحكوا معه 
كثيرًا غادروه ونسوا أنهم في يوم من األيام كانوا يضحكون بأوامر، ويصمتون بأوامر، ويأكلون 
ويش�ربون وينامون بأوامر، ونس�وا كل ذلك، ولم يبق لديهم غير ذكرى النوخذا الس�يئة.. حتى 

هو بات يمضغ الماضي كالحلم، إذن البد أن تنسى كل ذلك، وتعود أدراجك«)6(.
ولك�ن المفارق�ة أن »النوخذا« ال�ذي ارتبط وجوده بالماضي يع�ود فيبعث في الحاضر في 
صورة أخرى، بل إنه يتكاثر فيخلف »نواخذا« متعددين، واألغرب من ذلك أنه يبعث في أقرب 

)1( الرواية. ص 47
)2( يرجع إلى الرواية. ص 62
)3( يرجع إلى الرواية. ص 63
)4( يرجع إلى الرواية. ص 63

)5( الرواية. ص 63
)6( الرواية.ص 13
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المقربي�ن ع�ن عبد الله، مث�ل »غزالة«، بل إن »عبد الل�ه« ذاته يكتش�ف أن »النوخذا« يرقد في 
أعماقه هو نفسه، وأكثر من ذلك فإنه يضعه »مثااًل« أمام عينيه)1(!

وتصب�ح المفارقة صارخة عندما تقابل بين نم�وذج »النوخذا« الذي يعد من رموز الماضي 
وبين نموذج »غزالة« التي ترمز إلى الواقع الحي، والتي تتواصل مع النموذج الحلم »ساليم«؛ 
وذلك ألن »عبد الله« ال يستطيع أن يحقق التوازن بين نموذج »النوخذا« وبين نموذج »غزالة«، 
فيفر إلى المثال الس�ديمي الحلم الذي ترمز إليه »ساليم«: »إنني أريد ساليم، أود لو أنني أقبل 
قدميها، وألثم فاها، حتى أدميه.. أجل أريدها وحدها، هذه الساليم العتيدة، التي لم تنحن قط، 
ول�م تمد يدا لغير المخلصين.. يا س�اليم العاش�قة، كم لهذه الجذور م�ن محبة، فحين تطلين 
يغي�ب العال�م، وتختفي الس�ماء بمجيئك.. خذيني إل�ى صدرك، طوقيني بيدي�ك، احضنيني، 

ذوبي في دمي، واعصريني حتى أدخل فيك«)2(.

8 - الغريزة واألنا األعلى:

تتراءى هذه المفارقة في تمزق بطل الرواية بين نزواته الفطرية البدائية، وبين ثقافته الموروثة 
بم�ا تنطوي عليه من أعراف وقي�م ومواضعات اجتماعية، وإذا كانت »شمس�ة« هدفًا للغريزة، 

فإن »غزالة« كانت هدفًا لألنا األعلى بالمفهوم الفرويدي.
يعان�ي »عب�د الله« في الرواية من ص�راع عنيف بين الغرائزي أو »اله�و«- بمفهوم فرويد – 
وبي�ن األن�ا األعلى، ولذلك نراه يعبر عن إعجابه الغريب بتناس�ل الكالب وتعامل ذكورها مع 
إناثه�ا بأس�اليب بدائية غرائزية، ويمكث ف�ي مراقبتها ومالحقتها »بلذة« وه�و يرى »دعاباتها« 
و»تالحمها«.وهو ال يخفي إعجابه بهذه األساليب البوهيمية الغرائزية التي يفتقدها بين البشر: 
»ل�م أك�ن أعرف أن ما يدور من جدل بين هذه الكائنات لهو أجم�ل بكثير من جدالنا، ألنها لم 
تفلسف الحياة كثيرًا، لم تلتفت كثيرًا إلى اآلتي، حتى في صراعها، كانت تحسم النتائج بسرعة 
فائق�ة، فالكل�ب عندما يختلف مع كلب آخر، فالحل يأتي س�ريعًا، حيث يب�دأ التعارك، ويبقى 

المنتصر في مكانه، بينما يتوارى المهزوم بعيًدا«)3(.

)1( الرواية. ص 77
)2( الرواية. ص 97
)3( الرواية. ص 82
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إن�ه يعبر هن�ا بلغة »الهو« الغري�زي الذي ال يبال�ي بالقيم األخالقية والثقافي�ة واالجتماعية 
والدينية التي هذبت غرائز البش�ر وارتقت بها إلى المس�توى اإلنس�اني الرفيع، وهي اللغة التي 
كان يحاور بها »شمسة« في الرواية، ولكنه ما يلبث أن يتخلى عن »شمسة« التي دنست »وشم 
القبيلة« أو تاريخها، وينجذب إلى »غزالة« التي كانت متمنعة ومحافظة على ذلك »الوشم« أو 
ذلك التاريخ، وهو بانجذابه نحو »غزالة« يعبر ضمًنا عن انقياده ألناه األعلى، ومع ذلك فإنه لم 
يستطيع أن يقمع الغرائزي في أعماقه، ولذلك نراه يعود فيحن إلى »شمسة« ويستهجن تصرفه 

معها على نحو ما رأينا من قبل.
وإذا أردن�ا أن نحف�ر عميًقا في وج�دان »عبد الله« فإننا نعثر على ج�ذوره هذه المفارقة في 
التناقض بين النزعة البدائية وبين النزعة الحضارية، أو بين »الديونيزية« )نسبة إلى ديونيزوس(، 

و»اللوغوس«، إذا جاز لنا أن نستخدم مصطلحات من التراث اإلغريقي في هذا المقام.
* * *

تل�ك هي تجليات المفارقة في رواية »س�اليم« ل� »علي أبو الري�ش« وهي تعكس لنا مدى 
التمزق والضياع الذي يعاني منه بطل الرواية »عبد الله الشديد« في سياق البحث المضني عن 

الذات والهوية والمعنى الذي يسوغ وجوده.
* * *

وإذا أردن�ا أن نثم�ن األداء الفني في هذه الرواية فإننا نس�تطيع في هذه العجالة أن نقف عند 
الخصائص اآلتية:

1ـ  البناء: وهو بناء يفتقر إلى اإلحكام في صورته العامة؛ فاألحداث ال تخضع ألي منطق في 

البناء الروائي، وإنما تخضع إلى ما تمليه الذاكرة وتوارد الخواطر والهلوسة والحوار الداخلي، 
ولذل�ك ف�إن كثيًرًا من الش�خصيات والوقائع تظل مفتقرة إلى التس�ويغ؛ ويكف�ي أن نتمثل هنا 
بتل�ك الش�خصيات التي تعيش على هام�ش الحياة في الرواية، ونعن�ي كال من »عبدو اليمني« 
و»سالم المغربي« و»راشد الصومالي«، فهؤالء ال نعرف أي شيء ذي بال عن ماضيهم، ولعل 
هذا ينس�حب كذلك على شخصيات أكثر أهمية في الرواية، مثل شخصية »شمسة« وشخصية 
»غزالة« اللتين ال تستمدان قيمتهما في الرواية إال من خالل عالقة »عبد الله« بهما، ولذلك فإن 

الكاتب يترك مصائرهما معلقة في الرواية.
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وم�ا يقال في الش�خصيات يقال في كثي�ر من الوقائع كذلك؛ فنحن ال نعرف أي ش�يء عن 
مالبس�ات دخول »عبد الله« إلى المصحة العقلية، كما أن »ساليم بنت مبارك« تحضر وتغيب 
بحس�ب هوى »عبد الله« ال بحس�ب ما يقتضيه بناء الرواية، وهو ما يمكن أن يصدق على سائر 

شخصيات الرواية التي كانت أشباحًا تتحرك في فضاء الرواية بحرية مطلقة.
2 ـ الزمـان: ويتس�م بكونه مجرًدا، تخترق ج�داره الذكريات وتداعي األف�كار والهواجس 

واألح�الم والوقائ�ع المتناثرة المتزاحمة التي ال تخضع ألي س�مت منطقي في الرواية، ولكن 
المتلقي يس�تطيع في نهاية المطاف أن يعيد ترتيب الوقائع ويس�د ثغرات الزمن، ويرس�م خطا 
زمني�ًا يمت�د من عه�د البحر إلى عهد النفط، وهذا الخط يمكن أن يس�لك س�ائر الش�خصيات 
واألح�داث ماع�دا بعض الش�خصيات األثيرية الت�ي يمتد زمنه�ا إلى المطلق، مثل ش�خصية 

»ساليم«.
3 ـ المـكان: ويتس�م أيض�ًا بالتجريد، ما عدا بعض المش�اهد التي ح�اول الكاتب أن يخلع 

عليه�ا مالم�ح الخصوصية، مث�ل وصفه لفضاء »س�اليم« في قرية »لخديج�ة«، حيث تنتصب 
خيمتها في ظالل »شجرة الغاف الممتدة عبر الفضاء الرحب«)1(، ووصفه لفضاء »المعيريض« 
حيث نشأ »عبد الله« في األزقة الضيقة، ولعب مع أترابه عند »شجرة سدر، علق بعض األطفال 
في أغصانها أرجوحة، بدت كالحبل الس�ري، يربط غصنين بأمهما األرض«)2(، ووصفه لجبل 
الس�يح الذي كان أخض�ر في القديم، وأصبح كالًحا باإلس�منت »يرى وال ينطق«)3(، والنس�اء 
اللواتي كن يمرحن عند سفحه »مع األغنام، ويستقين حيواناتهن ويطعمنها«)4(، ثم اختفين في 

العهد الجديد، وأصبح السفح شاحبًا، و»الماء إن وجد فهو ملح أجاج«)5(.
وم�ا ع�دا هذه النتف الوصفية التي تحاول أن تخل�ع رداء الخصوصية على الفضاء، فإننا ال 

نكاد نعثر على أي سمة تجعل الحيز حيزًا معينًا.
4 - السـرد: وق�د أس�ند إلى »عب�د الله« بط�ل الرواية ال�ذي كان يتلمس اآلخري�ن، ويجتر 

ذكرياته، ويعي شروطه الوجودية والتاريخية.
)1( الرواية. ص 7

)2( الرواية. ص 62
)3( الرواية. ص 63

)4( الرواية. ص 63 - 64
)5( الرواية. ص 64
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وقد كان الراوي يستخدم ضمير المتكلم على نحو ما نرى في هذه الفقرة:
»منذ زمن يا غزالة، وفي أيام طفولتي كان أبي يحبني كثيرًا، وأمي كذلك، كنت وحيد أبوي، 
كان الشجار دائمًا بين أمي وأبي، وكل طرف يريد أن يقود الناقة صوب بئره، فأبي كان يدفعني 
دفع�ًا، ويحثني لركوب البحر، وكان دائمًا يؤن�ب أمي قائاًل.. تريدينه أن يصبح بنًتا، البحر ملح 

الرجال، وأنا ال أريد أن يكبر ابني وفي يده أساور األنوثة«)1(.
وأحيانًا أخرى يستخدم ضمير الغائب على نحو ما نرى في الفقرة اآلتية:

»ويس�كن عبد الله الش�ديد، على راحة األمل المنش�ود، يبتعد، يقف بجانب بيت مهجور، 
غ�ادره أهله منذ زمن، حيث أصبحت بلدة »المعيريض« مالًذا للقطط والحش�رات والدواب، 
ل�ذا تك�ون في الليل أش�به بغابة لم تكتش�ف بعد، وف�ي النهار ال ترجع الجدران س�وى صدى 

لكنات اليهود، من خدم وعمال وصيادي سمك«)2(.
وفي كثير من األحيان يلجأ الراوي إلى ضمير المخاطب في الس�رد، على نحو ما يفعل في 

الفقرة اآلتية:
»يا عبد الله الش�ديد، زمنك هذا، عمرك هذا، ميالد جديد للعالم أجمع، األش�جار ستورق 
عش�ًقا، وتنس�اب الجبال حقواًل خضراء، والبحار س�تبتلع غيظها، وتن�داح األرض رياضًا من 
الزهر.. س�تعود إل�ى المدينة، وتلب�ث زمنا تتربع على ع�رش المرحلة، س�تجد النوخذا قضى 

نحبه، والبحارة يأتون إليك يطلبون الصفح والغفران«)3(.
ولعب�ة الضمائ�ر ه�ذه يمكن أن ترب�ك المتلقي أحيانًا، فيتس�اءل عن هوية ال�راوي، وما إذا 
كان ه�و بط�ل الرواية ذاته أم راوية آخر يقبع خارج األح�داث يهيمن على عالم الرواية ويدرك 
كل ش�يء، ولكن االس�تقرار يؤكد أن الراوية الوحيد الذي كان يسرد ويتأمل ويستخلص العبر 
هو »عبد الله الش�ديد« الذي كان ينش�طر إلى ذات فاعلة وذات متأملة وذات ساردة في الوقت 
نفسه، وهذا االنشطار ليس جديدًا في الرواية العربية، فقد عرف منذ عهد بعيد في تاريخ الرواية 
العربية، أي منذ أن كتب الدكتور طه حسين كتابه »األيام« الذي استخدم فيه ضمير الغائب بداًل 

من ضمير المتكلم، على الرغم من أنه كان يريد أن يكتب سيرته الذاتية.

)1( الرواية. ص 74
)2( الرواية. ص 61
)3( الرواية. ص 42
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5 ـ اللغـة: وق�د كانت لغة متقطع�ة متوترة، حادة مثل الش�فرة، تنضح م�رارة وثورة، وتكثر 

فيها الحوارات الداخلية، على غرار ما نرى في أعمال الكتاب التعبيريين، ولذلك فإنها طبعت 
الرواية بطابع الشعر، فكأنها مرثية للحياة والمصير البشري.

6ـ  توظيف أدوات الرواية المعاصرة: ونعني بذلك توظيف الحلم)1(، واألسطورة )أسطورة 

سهيل مثاًل( )2(، واالسترجاع، والتداعي الحر الذي يطغى على الرواية برمتها.
* * *

وختام�ًا، فإن رواية »س�اليم« تعد إضافة جديدة إلى عالم »علي أب�و الريش« الروائي الذي 
عن�ي في�ه خاصة بإش�كالية البحر والنف�ط والبحث عن الهوي�ة في عالم متغي�ر، ولكنه في هذه 
الرواي�ة يط�رح هذه اإلش�كالية ف�ي صيغة جدي�دة تعد تطوي�رًا لصيغ�ة »نافذة الجن�ون« و»تل 
الصن�م«، وذل�ك باعتم�اده على أس�لوب المفارق�ة في حياة بط�ل يكابد عناء البح�ث عن ذاته 
ومالمح�ه ف�ي ماض ولى وانتهى، فيجد نفس�ه مهماًل في مصحة عقلي�ة، ولكنه مع ذلك يقاوم 
ويتش�بث بأهداب »س�اليم« التي ترمز إلى الحلم الذي يعد خشبة النجاة في بحر عبثي متالطم 

األمواج.
* * *

)1( يرجع إلى الرواية. ص 49
)2( يرجع إلى الرواية. ص 48
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 غياب السرد تغييب الواقع
]»زينة الملكة« لـ »علي أبو الريش« نموذجًا[

عندما تلقيت دعوة كريمة من الس�ادة األعزاء القائمين على الش�أن الثقافي في دائرة الثقافة 
واإلعالم في الشارقة لتقديم مداخلة في هذا الموضوع )غياب السرد تغييب الواقع(، تبادر إلى 

ذهني كثير من األسئلة، كان أكثرها إلحاحًا:
مة مسبقة وأحاول  هل آخذ هذا العنوان )غياب السرد تغييب الواقع( بوصفه حقيقًة أو مسلَّ
أن أجتهد في إثبات صحتها في مداخلتي؟ أم آخذ هذا العنوان بوصفه موضوعًا مفتوحًا للنظر 
والتحلي�ل دون التقيد بحكم مس�بق؟ أم أحاول أن أغامر وأوفق بين ه�ذا وذاك فأمتطي صهوة 
»الثالث المرفوع« على حد تعبير المناطقة، إن كان ذلك ممكًنا؟ وهل أنطلق في هذه المغامرة 
النقدية من مفهوم الس�رد بوصفه مصطلحًا يش�مل مطلق السرد الش�فوي على غرار ما نراه في 
الس�يرة الش�عبية، كس�يرة الهالليين وس�يرة عنترة، ومرويات الجاحظ، وألف ليلة وليلة؟ أم أن 
المق�ام يقتض�ي من�ي أن أنطلق في ه�ذه المغامرة من مفهوم الس�رد بوصف�ه مصطلحًا متأصاًل 
ف�ي النق�د الروائي تحدي�ًدا؟ وأي رواية أتمثل بها في ه�ذا المقام؟ هل أتمث�ل بالرواية العربية 
الت�ي لم تش�غل كثيرًا به�ذه المماحكات التنظيري�ة؟ أم أتمثل بالرواية األوربية التي ش�قت لها 
أخاديد مذهبية متأثرة بالتفكير األيديولوجي والفلسفي والنقدي؟ وماذا عن الواقع والواقعية؟ 
ه�ل أنطلق في تحديدهما من مفهومات المفكرين المثاليين أم أنطلق من مفهومات المفكرين 

الماديين؟
وأي�ًا ما يكن فق�د حزمت أمري في نهاية المط�اف وارتأيت أن أقتحم قلع�ة هذا الموضوع 
بذهن مفتوح غير مقيد بأحكام ومس�لمات مسبقة، وذلك وفقًا للمنهجية الديكارتية )نسبة إلى 
دي�كارت(، كم�ا ارتأيت أن أنطل�ق من مفهوم الس�رد الروائي، حرصًا عل�ى تحديد الموضوع 
وتماسك منهجية النظر فيه، أما ما يتصل بعالقة السرد بالواقعية فقد حرصت على رصدها من 
خ�الل التأريخ المكثف لتطور مفهوم ه�ذا المصطلح كما يتراءى في منجزات الواقعية النقدية 
والواقعية الطبيعية والواقعية االشتراكية والواقعية السحرية، ثم ما كان من تمرد الرواية الحداثية 
على جماليات الرواية الواقعية، مستأنسًا بزخم الرواية األوربية على المستوى النظري، وبرواية 
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عربية واحدة، وهي رواية »زينة الملكة« ل� »علي أبو الريش«، على المستوى التطبيقي.

أ - تعريف السرد:
هناك تعريفات كثيرة للسرد، وهناك نقاد كثيرون اهتموا بتحليل السرد إلى درجة جعلته يكاد 
يكون مستقاًل تمامًا في منهجه عن مناهج النظرية األدبية، بل إنه بات يشكل »ِعْلمًا« خاصا وهو 
علم »السرد Narratology«)1(، ويعرفه »جيرار جينيت Gérard Genette« بأنه »عرض لحدث 

أو سلسلة من األحداث، واقعية أو خيالية بوساطة اللغة؛ وبخاصة اللغة المكتوبة«)2(.
ويتسع مفهوم السرد عند »روالن بارت Barthes« كي يشمل خطابات متنوعة تتجاوز األدب 
إلى أش�كال تعبير أخرى غير أدبية، فالس�رد في نظره يمكن أن يؤدى بوساطة اللغة المستخدمة 
مش�افهة وكتابة، و»بوس�اطة الصورة، ثابتة أو متحركة، وبالحركة، وبوس�اطة االمتزاج المنظم 
لكل هذه المواد، إنه حاضر في األس�طورة والخراف�ة واألمثولة والحكاية والقصة، والملحمة 
والتاريخ والمأس�اة والدراما والملهات، واإليماء، واللوحة المرسومة، وفي الزجاج المزّوق، 

والسينما واألنشوطات، والمنوعات والمحادثات«)3(.
ولكننا لن نهتم في هذه المداخلة – كما قلنا – إال بنمط معّين من أنماط السرد، وهو السرد 

الروائي، خشية تمييع الموضوع وانفالت جوانبه.

ب - تعريف الواقع:
يمكن تعريف الواقع بأنه كل ما يعد وجوده حاصاًل بالفعل، س�واء على الصعيد المادي أم 

على الصعيد المعنوي)4(.
وال نريد هنا أن ننزلق إلى متاهات الفلسفة فنتساءل عن مدى إمكانية وجود واقع موضوعي 

)1( يرجع إلى »دليل الناقد األدبي« لكل من الدكتورين ميجان الرويلي وسعد البازعي. المركز الثقافي العربي. الدار 
البيضاء/ بيروت. الطبعة الثانية 2000 ص 103 - 106

السرد«. عالم  تقنيات  الرواية/ بحث في  ب� »في نظرية  الموسوم  الملك مرتاض  الدكتور عبد  إلى كتاب  )2( يرجع 
المعرفة. عدد 240 / الكويت 1998.ص 252

الدار  األولى.  الطبعة  العربي.  الثقافي  المركز  يقطين.  لسعيد  العربي«  للسرد  مقدمة  والخبز/  »الكالم  نقاًل عن   )3(
البيضاء/ بيروت 1997. ص 19

بيروت  واإلنماء.  للبحوث  التربوي  المركز  الحلو.  عبده  لألستاذ  الفلسفية«  المصطلحات  »معجم  إلى  يرجع   )4(
1994. ص 148
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منعزل تمامًا عن الذات، بل نكتفي في هذه العجالة برصد أشكال انعكاس الواقع والتعبير عنه 
في األدب عامة، وفي الرواية خاصة.

فقد تبلورت هذه األشكال فيما يعرف بأشكال الواقعية التي تعددت صورها؛ ألنَّ مصطلح 
الواقعي�ة من المصطلحات المطاط�ة والفضفاضة التي تختلف مفاهيمه�ا باختالف اتجاهات 
النقاد واألدباء ومنظري األدب، إذ يقصد به أحيانًا مالحظة الواقع وتسجيل تفاصيله وتصويره 
تصوي�رًا حرفي�ًا، وإبعاد عناصر الخيال المجنح وتهاويله، ويقصد ب�ه أحيانًا أخرى الحيادية أو 
الموضوعي�ة الصارم�ة التي تمنع تس�رب أفكار الكات�ب وعواطفه ومزاجه الذات�ي إلى أعماله 

األدبية)1(.
وي�رى بعضهم أن الواقعية هي تلك التي ال تهتم إال بمش�كالت المجتمع وحياة الش�عب، 
بينما يرى آخرون أن الواقعية تتسع لكل اآلثار األدبية تقريبًا، كما يذهب »روجي غارودي« في 

كتابه »واقعية بال ضفاف«)2(، أو »أرنولد كيتل« في كتابه »مدخل إلى الرواية اإلنجليزية«)3(.
وقد نضجت اتجاهات الواقعية تحت تأثير عوامل فكرية وأيديولوجية وعلمية واجتماعية، 
من مثل الفلس�فة الوضعية )Positivism( واأليديولوجية االش�تراكية والدراسات البيولوجية، 

وتفاقم األوضاع االجتماعية اقتصاديًا وأخالقيًا.
ويصعب علينا أن نحصر اتجاهات الواقعية أو مذاهبها؛ فقد ذكر »خلدون الشمعة«)4( أربعة 
وعش�رين مذهبًا، من مثل »الواقعي�ة النقدية«، و»الواقعية المس�تمرة«، و»الواقعي�ة الدينامية«، 
و»الواقعي�ة الخارجي�ة«، و»الواقعي�ة الش�كلية«، و»الواقعية الس�اخرة«، و»الواقعي�ة الواطئة«، 
و»الواقعي�ة العالي�ة«، و»الواقعي�ة الس�اذجة«، و»الواقعية اللدن�ة«، و»الواقعي�ة الموضوعية«، 
و»الواقعية االش�تراكية«، و»الواقعية الطبيعية«، و»الواقعية الذاتية«، و»الواقعية الس�وبر ذاتية«، 

وما إلى ذلك.
ولكن أكثر هذه المذاهب ش�يوعًا وذيوعًا هي »الواقعي�ة النقدية« التي يعد كل من »بالزاك« 

)1( يرجع إلى »األدب ومذاهبه« للدكتور محمد مندور. دار نهضة مصر. القاهرة )د.ت(. ص 82
)2( روجيه غارودي: واقعية بال ضفاف. ترجمة حليم طوسون. دار الكتاب العربي. القاهرة )د.ت(.

)3( أرنولد كيتل: مدخل إلى الرواية اإلنجليزية. ترجمة هاني الراهب. مطبعة وزارة الثقافة بدمشق 1977. ص 35 
وما بعدها.

العرب. عدد أول  الكتاب  اتحاد  الواقعية. »الموقف األدبي«. منشورات  إلى مصطلح  الشمعة: مدخل  )4( خلدون 
أيار. دمشق 1977. ص18
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و»دوستويفسكي« و»شتاينبك« و»ديكنز« من أعالمها؛ و»الواقعية الطبيعة« التي يمثلها كل من 
»إيميل زوال« و»فلوبير« و»تشيكوف« و»إبسن« و»غي دي موباسان« أفضل تمثيل؛ و»الواقعية 

االشتراكية« التي يعد »غوركي« و»بريخت« و»سيمونوف« من أعالمها المعروفين.

ج - عالقة السرد بالواقع:
ب�ادئ ذي ب�دء ينبغ�ي أن نش�ير إلى تلك العالق�ة الحميم�ة المتميزة التي ترب�ط بين األدب 
الس�ردي الروائ�ي والواق�ع، وله�ذا فإننا ال نس�تغرب عندم�ا نرى ناق�دًا ومفكرًا مث�ل »جورج 
لوكاتش« الذي رأى في ميالد الشكل الروائي في عصر النهضة األوربية أمرًا حتميًا؛ ألن ذلك 
الشكل هو األكثر مالءمة للتعبير عن هواجس الطبقة البورجوازية وطموحاتها، ومن هنا عّرف 

الرواية بوصفها »ملحمة بورجوازية«)1(.
ف�»ليس هناك جنس أدبي أش�د التصاقًا بالحياة من القص الروائي. وينطبق هذا القول على 
القص في جميع عصوره وبكل أش�كاله؛ فالشعر له عالمه الخاص به، إنه تعبير عن رؤية مثالية 
في صيغة لغوية مثالية..، أما القص الروائي فهو الحياة العريضة المفتوحة، الحياة كما نعيش�ها 
على السطح، وما يخفى وراء هذا السطح من تفاعالت مضطرمة«)2(، على حد تعبير الدكتورة 

نبيلة إبراهيم.
ينكب الش�اعر على نفس�ه متأماًل حالمًا ومصارعًا ذاته، أما الكاتب الروائي فإنه ينكب على 
الواق�ع االجتماعي الحّي متأماًل وحالمًا بتغييره نحو األفضل ومصارعًا اآلخرين الذين يقفون 

حجر عثرة في سبيل ذلك التغيير المنشود.
وكاتب الرواية يفعل ذلك كله بمد الجس�ور بين اإلبداع الروائي وبين الواقع بوس�اطة بناء 
األفعال التي تش�كل سرًدا؛ وبوس�اطة الش�خصيات المنمذجة التي تمثل الشرائح االجتماعية 
المتنوع�ة ف�ي النس�يج االجتماع�ي الواقعي؛ وبوس�اطة تمث�ل الزم�ن الموضوع�ي أو الذاتي 
ومحاكاته؛ وبوس�اطة تصوير الفضاء المش�حون بال�دالالت؛ فضاًل عن اللغ�ة؛ وعن المتلقي 

الذي بات قارئًا فاعاًل يسهم في تشكيل الواقع.
وهكذا تغدو الرواية ملتحمة بالحراك التاريخي الواسع في مفهومه االجتماعي واالقتصادي 

)1( يرجع إلى »الرواية ملحمة بورجوازية« لجورج لوكاتش. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعة. بيروت )د.ت(.
)2( الدكتورة نبيلة إبراهيم: »فن القص في النظرية والتطبيق«. مكتبة غريب. القاهرة. )د.ت(. ص 167
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والروحي والثقافي، تمثاًل وانعكاسًا وتعبيرًا.
وعلى الرغم من تطور الشعر وإفادته من أساليب األنواع األدبية األخرى وتقنياتها؛كإفادته 
من األس�لوب الملحمي؛ وأسلوب التمس�رح؛ وتقنية القناع؛ وتقنية تعدد األصوات، فإنه يظل 

ذاتيًا غنائيًا في جوهره.
ولكن عالقة الس�رد الروائي بالواقع لم تس�تمر على هذا النحو الذي وصفناه، وخاصة في 
أعمال الواقعيي�ن النقديين، وأعمال الواقعيين الطبيعيين، وأعمال الواقعيين االش�تراكيين، بل 
ن�رى تلك العالق�ة تضعف فتغدو واهية في أعمال الروائيين الحداثيين الذين أرادوا أن يقطعوا 
حبل تلك العالقة أو يرخوه ويوهنوه على األقل، وَيِلُجوا أنفاق االغتراب والتشيؤ الذي يسمو 
على ظروف الزمان والمكان، أو يس�مو على الس�ياقات التاريخية الموضوعية، ويحطموا بناء 
الس�رد الذي يعد أقوى ش�ريان يضح دماء الحياة في العمل الروائي من حيث كونه يلتقط فتات 
تلك الحياة ويهضمه ويتمثله، علمًا بأن الحياة نفسها تقوم على الفعل والحركة التي تعد عالمة 

فارقة تميزها عن الموت والسكون.
وق�د راد ه�ذه النزع�ة الروائي�ة الحداثية ف�ي اآلداب األوربية كل من »مارس�يل بروس�ت« 

و»ناتالي ساروت« و»روب غرييه« و»جيمس جويس« وغيرهم.
وإذا كانت الرواية الحداثية األوربية قد ولدت كي تعبر عن خيبة األمل في القيم الرأسمالية 
وإفالس الفلسفة المثالية والمنطق العقلي التنويري، والبحث عن معنًى مفقود، على إثر نشوب 
حربين كونيتين داميتين، فإن هناك كّتابًا روائيين عربًا كثيرين التقطوا خيط هذه النزعة ونسجوا 
على غرار الرواية الحداثية األوربية، وفي مقدمة هؤالء إدوارد الخراط، وهاني الراهب، وعلي 

أبو الريش الذي نقف اآلن قلياًل عند روايته األخيرة »زينة الملكة«)1(:
ال تختل�ف ه�ذه الرواي�ة كثي�رًا عن روايات »عل�ي أبو الري�ش« األخرى الت�ي تنحو منحًى 
حداثيًا، في بنائها وأس�اليبها، من مثل »نافذة الجنون«)2( و»تل الصنم«)3( و»ساليم«)4( و»ثنائية 

)1( علي أبو الريش: زينة الملكة. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 2004
)2( علي أبو الريش: نافذة الجنون. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. أبو ظبي )د.ت(.

)3( علي أبو الريش: تل الصنم. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. أبوظبي 1995
)4( علي أبو الريش: ساليم: دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. القاهرة 1997

Mos2lt_NasRwa2i.indd   341 8/11/10   1:51 PM



342

مجبل بن ش�هوان«)1(؛ فأجواؤها العامة وخطابها وش�خصياتها وس�ياقاتها ومضامينها تسودها 
نزعة تجريدية طاغية تنأى بها عن األساليب الواقعية المألوفة.

إن الس�رد في هذه الرواية يأتي في سياق االرتداد والتعلق بالماضي على حساب الحاضر، 
وهو ما أدى إلى انحس�ار مس�احته واضطراب بنائه؛ ألنَّ الس�رد في هذه الرواية ال يش�كل بناء 
متماس�كًا يعكس واقعًا مقنعًا يمور بنبض الحياة، بل يتفتت ويأتي متقطعًا بوصفه أمش�اجًا من 
ذكري�ات تنثال على ذاك�رة »زينة الملكة« التي انقطعت عن الحياة من حولها وتش�رنقت حول 
ذاتها االستثنائية المثالية المستغنية عن الخوض في وحل الواقع المعيش، مستأنسة في عزلتها 
بكلبه�ا وقططها وطيف زوجها »يوس�ف الراوي« القنوع المعتد بنفس�ه ال�ذي كانت »تجد فيه 

ملكوت الله«)2( على حد تعبير الراوي المحايد.
لق�د غدر »النوخذة أحمد بن س�لطان« ب�زوج »زينة«، فأغرقه في البحر محاواًل االس�تيالء 
على جس�دها دون جدوى، فلم تقتنع بموته معتق�دة أن روحه تظل هائمة تتراءى من حين إلى 
آخ�ر، ولذل�ك فإنها ت�راه واقفًا كل ليلة قبالة رأس�ها يقب�ل جبينها، ويرّبت عل�ى كتفها ويملس 
شعرها قائاًل: »ال تخشي شيئًا، أنا معك، أسكن في هذه الخيمة التي وضعت سعفها بيدي«)3(.

ويتراءى ش�بح »يوس�ف ال�راوي« حيًنا في ص�ورة »رجل خرافي« عم�الق)4( يمأل الكون، 
ويتراءى حينًا آخر في صورة ش�هاب مطل يباغتها في خيمتها)5(، ولذلك فإنها تغدو متأملة في 
الك�ون ومصير اإلنس�ان باحثة عن »ش�هوة ال�روح برغبة عارمة، صارم�ة، ال تتزعزع وال تحيد 
عن مبدأ االكتواء«)6( بلهب إش�راقي صوفي يتجاوز مفهوم�ات اآلخرين للموت بوصفه تغييبًا 
للجس�د وتحريرًا للروح التي تظل هائمة مس�ترخية »عند خاصرة القلب«)7(، أو سابحة »باحثة 

عن فضاء أوسع من رقعة األرض التي ناءت باآلالم«)8(، على حد تعبيرها.

)1( علي أبو الريش: ثنائية مجبل بن شهوان )الحب/ الغضب(. مؤسسة االتحاد للصحافة والطبع والنشر والتوزيع. 
الطبعة األولى. أبو ظبي 1997

)2( علي أبو الريش: زينة الملكة. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 2004/ ص13
)3( المصدر نفسه. ص 59

)4( يرجع إلى الرواية. ص 97
)5( يرجع إلى الرواية. ص 136

)6( الرواية. ص 153
)7( الرواية. ص 153
)8( الرواية. ص 154
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وهذا الموقف من الموت بالنسبة إلى »زينة الملكة« لم يعد ينبع من تعلقها الشديد بفقيدها 
»يوسف الراوي«، وإنما من إيمانها الراسخ بهذه الرؤيا الميتافيزيقية، ولذلك نراها تدفن قطتها 
»سلوى« المدللة تحت التراب، وتتردد على قبرها مؤكدة أنها »ال تؤمن بهذا الموت كما يؤمن 
به اآلخرون.. صحيح أنه يحاول أن يذهب األرواح بعيًدا إال أنه ال يستطيع، فخير مثال هو هذا 
المشهد المروع الذي حدث لسلوى؛ فهذه غائبة لكنها ليست ميتة، هي حاضرة في كل لحظة، 
تزورها في مكانها، تجلس بجانب القبر، وتسمع مواء القطة، وتلمح عينيها الخضراوين وفمها 

الصغير األحمر، وخيوط الشعر المنسحبة على جانبي أنفها«)1(.
وتظ�ل »زين�ة« تعبر ع�ن رأيها في الموت في فق�رات عديدة في الرواية حت�ى يغدو الموت 
هاجس�ًا يحجب س�ائر الهواجس األخرى، أو يكاد، ولذلك نراها توظف السرد لتأكيد رؤاها، 
فتحكي قصصًا مختلفة تؤنس�ها إلى موقفها منه، كقصة األم الثكلى التي رفضت موت ابنها)2(، 

وقصة »سلوى«)3(.
وليس من ش�ك في أن هذا الهاجس الميتافيزيقي )هاجس الموت( يس�هم إسهامًا كبيرًا في 
تغيي�ب الواق�ع إلى جانب تغييب الس�رد المتماس�ك واتخاذه قندياًل يضيء أعماق الش�خصية 
الرئيس�ة المج�ردة )ش�خصية زين�ة( وال يض�يء الحي�اة االجتماعي�ة الواقعية إال بأش�عة باهتة 
ت�كاد تضيع في غبش الوهم؛ كتلك األش�عة المتصلة بزيارة »زين�ة« إلى »دبي« بصحبة »مهرة« 
المطّوع�ة، وتعليقه�ا عل�ى مظاهر الرفاهي�ة التي ت�رى فيها زيف�ًا وتصّنعًا يناقض حي�اة الفطرة 
والعفوية والبراءة التي تعش�قها)4(، وتلك األش�عة المتصلة بالنوخ�ذة العليل المتعجرف الذي 
يس�تغل أبناء جلدته ويجمع أمواله بأس�اليب غير إنسانية)5(، وتلك األشعة المتصلة باإلشارات 

المقتضبة إلى الحّيز الجغرافي برأس الخيمة أو »المعيريض«)6(.
ومما أس�هم في انحسار السرد في هذه الرواية االنش�غال بالجزئيات السطحية أو الهامشية 

في الحياة على نحو ما نرى في وصف »فهد« كلب »زينة« األثير لديها:

)1( الرواية. ص 158
)2( يرجع إلى الرواية. ص 65 - 69
)3( يرجع إلى الرواية. ص 57 - 58

)4( الرواية. ص 171
)5( الرواية. ص 44، 51، 107، 115، 116، 125

)6( الرواية. ص 81، 85، 103، 160
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»تس�تلقي زينة، تردد البسملة، متعوذة بسورة اإلخالص، مغمضة العينين، مخضوضة شيئًا 
ما من فعل الكلب، فعندما يلحس الكلب أطراف أصابعها تستجلي دهاء الحيوانات ومكرها، 
هي ال تستطيع أن توجه تهمة مباشرة إلى الكلب بقدر ما تؤنب نفسها، فالكلب ال يقتحم عالمًا 
إال عندما يجد حبال الرسّو مرخاة باتجاهه فيدنو ملبيًا، منصاعًا، لكنه ال يستطيع أن يحدد زمًنا 
لالمتن�اع، وال يمل�ك الكلب تلك اللعنة الجهنمية التي تس�كن أرواح البش�ر، ه�و ينزلق هكذا 
بعفوية وطواعية، يش�عر بانفتاح ملكوت العالم عندما تبتس�م زينة، وتناغيه بصوتها المش�روخ 
فيق�دم طّيع�ًا، وبال هوادة يرخ�ي خطمه الصغي�ر على اللح�م، المتعجرف، المغبر، فينس�اق، 
لحس�ًا، وشّمًا، وغمغمة، وعندما تش�د زينة ساقها وتنفر غاضبة يرفع بصره فاتحًا فمه الطويل، 
مدلّيًا لسانه المرتعش، ملظوظًا بسطوة التداخل مع ولية نعمته.. ال يدري الكلب فهد لماذا تنفر 
زين�ة فجأة وترتعد مخضوضة، هي وحدها التي تدير س�اعة العال�م من حولها وتحكم قبضتها 

في المملكة الصغيرة التي أصبحت تحيك غزل العالقة الوطيدة بحكمة الكائنات البريئة«)1(.
وفي موقف آخر يتتبع الراوي الحيادي حركات قطة تطارد نملة على النحو اآلتي:

»كانت زينة منسجمة في البوح، وتلتفت فترى قطة من قططها الصغيرة تطارد نملة مجهدة، 
كانت النملة تقلب حبة أرز التقطتها من التراب بينما القطة تالحقها، ولما تجدها شارفت على 
الوص�ول بالغنيمة إلى ثقب ضيق عن�د زاوية قريبة من وتد تعلق بالخيمة تمد مخالبها الصغيرة 
وتس�لب منه�ا حب�ة األرز فتظل النملة تل�وب مضطربة، غاضبة، تريد اس�تعادة ما ُس�لب منها، 
تابعت زينة الصراع عن كثب وآلمها أن تفعل القطة هكذا، وشعرت بامتعاض من شغب القطة 
فزجرتها بصوت هس�تيري، بينما النملة عادت وتعلق�ت بالحبة، ودحرجتها، دارت حولها في 
تشبث مميت وإصرار وعزيمة قوية، والقطة تالحقها، تقف من حولها وتمد المخالب الدقيقة 
كإبر مس�ننة، استش�اطت زينة غضبًا، نهضت ونهرت القطة ولّوحت لها بيدها مهددة، متوعدة، 
ماءت القطة منكس�رة مهزومة حيث أنها لم تس�تطع تحقيق رغبتها في منع النملة من استكمال 

خطة وضع اليد على الحق المشروع.
عادت القطة الصغيرة، منكس�رة تلوح بذي�ل صغير تحلقه حول ظهرها، اختبأت في حضن 
زينة، لكن المرأة العاتبة لم تسكب حنانها المعتاد على رأس القطة ولم تلمس جسدها بأناملها 

)1( الرواية. ص 126 - 127
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المرتجفة«)1(.
لق�د تعمدنا أن ننقل هذين النصي�ن الطويلين متعمدين؛ كي نلمس م�دى االهتمام بالتقاط 
تفاصيل قش�رة الواقع على حس�اب حركة الس�رد الذي يعد أقدر على التغلغل في جوهر ذلك 

الواقع ورصد تاريخه االجتماعي واالقتصادي والروحي.
وم�ا من ش�ك في أن ه�ذا االهتمام بالوص�ف التفصيلي لألش�ياء والكائنات الهامش�ية في 
الرواي�ة يوح�ي بتغيي�ب المعنى واالغت�راب والتش�ظي، وهذا ليس جدي�دًا في تاري�خ الرواية 
العالمي�ة المعاص�رة؛ فقد كان كت�اب الرواي�ة الوجودية وكت�اب الرواية الجدي�دة أو الحداثية 
س�باقين إليه؛ ويكفي في هذه العجالة أن نحيل على رواية »الغثيان« ل�»جان بول س�ارتر« الذي 
ال يت�وّرع فيه�ا عن كتابة صفحتين أو أكثر في وصف جذع ش�جرة؛ أو مقبض باب؛ أو معلبات 
فارغ�ة؛ أو خط ظل)2(، أو نحيل على قصة »الش�اطئ« ل�� »آالن روب غرييه« الذي يتتبع حركة 
موجة البحر وانكس�ارها على الش�اطئ الطويل المهجور، ورغوتها اللبني�ة، وأثر األقدام على 

الرمل، وحركة الطيور، وما إلى ذلك)3(.
* * *

وبعد، فالذي نخلص إليه أن غياب الس�رد يس�هم إسهامًا كبيرًا في تغييب الواقع إلى جانب 
النزعة التجريدية الذاتية والرؤى الميتافيزيقية التي تتجاوز الس�ياقات التاريخية الوضعية، وهو 
ما نلمسه بوضوح من خالل »زينة الملكة« ل� »علي أبو الريش« الذي أراد أن ينتج خطابًا روائّيًا 

مطلقًا مجردًا عن شروطه الموضوعية.
* * *

)1( الرواية. ص 112 - 113
)2( جان بول سارتر: الغثيان. ترجمة الدكتور سهيل إدريس. دار اآلداب. بيروت. ط2/ 1964 ص 178 على سبيل 

المثال.
الفكر  دار  العبث«.  وتجربة  »األدب  كتابه  في  إبراهيم  الحميد  عبد  الدكتور  نشرها  الشاطئ.  غرييه:  روب  آالن   )3(

الحديث للطباعة والنشر. القاهرة 1973. ص 153 - 158

Mos2lt_NasRwa2i.indd   345 8/11/10   1:51 PM



347

 تهافت المنظور في رواية »ساحل األبطال«
لـ »علي محمد راشد«

يفه�م م�ن كتابات الناق�د المجري »ج�ورج لوكاتش« ح�ول »المنظور« أنه يقص�د القراءة 
الفكري�ة واالجتماعي�ة للتاريخ من خالل العم�ل األدبي، وخاصة العمل الس�ردي)1(، بغرض 
تحدي�د وجهة نظر معينة، وبذلك يكون الرهان في الرواية على مدى عمق اطالع الكاتب على 
كل م�ا يتص�ل بالعصر الذي تدور فيه أح�داث روايته، بدءًا بالتاريخ السياس�ي وانتهاء بالتاريخ 
االجتماعي واالقتصادي والفكري، والكاتب الذي ال يستطيع أن يقوم بهذه القراءة العميقة ال 

يستطيع أن ينجز عماًل روائيًا معبرًا عن روح العصر.
والمنظور بهذا المفهوم منشود في الرواية التاريخية تحديدًا؛ لكونها المجال األكثر اتساعًا 
ومالءم�ة لبل�ورة منظ�ور صحيح يقوم على دراس�ة دقيقة لطبيع�ة العص�ر؛ ألن التاريخ يمنحنا 
فرص�ة أكب�ر لرؤي�ة الحقيق�ة، أي أنه كلم�ا كانت الحقيق�ة بعيدة ع�ن زمننا الراه�ن كانت أكثر 
ج�الء ووضوحًا، كم�ا أن »المنظور« بهذا المفه�وم يحدد طبيعة اختي�ار المواقف واألحداث 

والشخوص وطبيعة نظام »البرنامج السردي«)2(.
ولذلك نرى الكتاب المحترفين أيديولوجيًا خاصة يحرصون على قراءة التاريخ وتش�كيل 

رؤية أو »منظور« قبل اإلقدام على فعل الكتابة.
ويكف�ي ف�ي هذا المق�ام أن نتمثل بم�ا صرح به الكات�ب الجزائري »واس�يني األعرج« عن 

»سيرة« روايته »ما تبقى من سيرة لخضر حمروش«)3(:
»عندم�ا بدأت التفكير في كتابة رواية »ما تبقى من س�يرة لخضر حمروش« كان في رأس�ي 
سؤال أكبر من طموحاتي ومن إمكاناتي المعرفية وقتها. يتعلق السؤال تحديدًا باستعادة التاريخ 

)1( يرجع إلى كتاب »دراسات في الواقعية األوربية« لجورج لوكاتش. ترجمة أمير إسكندر. الهيئة المصرية العامة 
1972، وإلى كتابه »معنى الواقعية المعاصرة«. ترجمة الدكتور أمين العيوطي. دار المعارف.  للكتاب. القاهرة 

القاهرة 1971
الدار  بيروت/  يس.  سوشبر  اللبناني.  الكتاب  دار  المعاصرة.  األدبية  المصطلحات  معجم  علوش:  سعيد  د.   )2(

البيضاء. الطبعة األولى 1985 ص220
)3( د. واسيني األعرج: ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. دار الجرمق. دمشق/ بيروت 1984
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الوطن�ي الجزائري، وإعادة قراءته في زواياه األكثر تخفيًا. لم يكن يهمني التاريخ الرس�مي إال 
م�ن حي�ث هو م�ادة متداولة بين عدد كبير م�ن المواطنين ومتاحة للجميع. كنت داخل س�ؤال 
قل�ق ال يعب�ر عن�ه إال قل�ق الرواية: لم�اذا لم تفض�ي الثورة الوطني�ة � على الرغ�م من ضخامة 
التضحيات � إلى ما كان يفترض أن تفضي إليه؟ ش�يء ما لم يكن على ما يرام في حالة الوعي 
الذات�ي للث�ورة الوطنية. كنت دائمًا أش�عر في أعماق�ي أن هناك مزلقًا ما ح�دث في فترة ما من 
الفترات فدمر الثورة من داخلها، وأفرغها من محتواها؛ ليحولها إلى مجرد كلمات وخطابات 
تستنهض في المناسبات الوطنية الكبرى. التاريخ الوطني المكتوب ال يوفر في األغلب األعم 
إال صيغة س�هلة متداولة، وربما مس�تهلكة عن هذا التاريخ. وكان البد من البحث في التاريخ 
الجانب�ي ال�ذي كتبه الصدي�ق والعدو معًا إليج�اد اللحظة الروائية الت�ي أدت إلى االنفجارات 
المتالحقة، وعصفت فيما بعد بإيجابيات الثورة. وربما كانت هذه اللحظة الملتبسة بالمتخيل 
غير المفصول عن الحقيقة التاريخية المقارنة هي التي أنتجت جياًل مجد الثورة حتى أجهضها 
وقتله�ا وحولها إلى مصالح دنيوية صغيرة، مع اإلص�رار على الحفاظ على الخطاب؛ ألنه هو 
م�ا تبقى لس�تر ع�ورة تجربة ُقتلت قبل أن تثم�ر. وجدت أن خطابنا التاريخ�ي الذي قال الكثير 
عن الغطرسة االستعمارية، صمت أو لم يقل شيئًا عما كان يحدث داخل الثورة، وكأن ما كان 

يحدث داخلها ال ينتمي إلى التاريخ وال إلى الثورة«)1(.
لق�د تعمدن�ا أن ننقل هذه الفقرات الطويل�ة كي نقف على مدى مكاب�دة الكاتب الحريص 

على قراءة التاريخ بغية بلورة »منظور« معين قبل اإلقدام على فعل الكتابة.
ولعلنا نس�تطيع أن نق�ول ونحن مطمئنون: إن كاتب رواية »س�احل األبط�ال«)2( لم يكلف 
نفسه عناء البحث عن »منظور« قبل اإلقدام على كتابة عمل روائي تاريخي يتناول فترة عصيبة 
من تاريخ اإلمارات العربية الحديث، وهي فترة مقاومة »القواسم« لإلنجليز ونضالهم من أجل 

حماية مدنهم وسواحلهم الحيوية، وهي الفترة الممتدة بين 1747 و 1853 تحديدًا.
والحقيقة أن الكاتب اس�تقرأ التاريخ وبذل جهدًا كبيرًا في اإللمام بأحداثه المتش�ابكة كما 

)1( كتاب أبحاث ندوة »الرواية والتاريخ«. تحرير وتقديم الدكتور عبد الله إبراهيم. المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والتراث في قطر. الدوحة 2006 ص24 - 25

نشر الكاتب اإلماراتي علي محمد راشد روايتين قبل رواية »ساحل األبطال« وهما »جروح على جدار الزمن«   )2(
)1982( و»عندما تستيقظ األشجان« )1979(، وبذلك يأتي في الرتبة الثانية من حيث التخصص في كتابة الرواية، 

أي بعد »علي أبو الريش« مباشرة حتى اآلن.
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يب�دو؛ وح�اول أن يح�دد األطراف التي تمس�ك بخيوطه السياس�ية الفاعلة في ه�ذه الفترة من 
تاريخ اإلمارات العربية، وفي مقدمتها خيوط الدرعية الوهابيين في المملكة العربية السعودية، 
وخيوط الس�لطان س�عيد المناوئ له�م في عمان، وخي�وط اإلنجليز الذين كان�وا يبحثون عن 
موطأ قدم لهم على س�واحل »القواس�م« كي يحموا س�فنهم العابرة إلى الهند، وخاصة س�فن 

»شركة الهند الشرقية« التي أخذت تمارس أنشطتها التجارية منذ سنة 1600.
ولكن هذا الجهد الذي بذله الكاتب انصب على الجوانب العس�كرية أكثر من غيرها؛ فقد 
حرص على التأريخ لثالث حمالت إنجليزية على »رأس الخيمة«: أوالهما كانت س�نة 1809 
بقيادة »الكابتن ويزايت« و»الكولونيل س�ميث« اللذين جهزا أس�طواًل كبيرًا »حشد فيه الجنود 
والقنابل والمدافع«)1(، وانطلق من »بومباي« قاصدًا »رأس الخيمة«؛ وثانيهما كانت سنة 1816 
بقيادة »الكابتن بريدجز« في عهد حاكم »بومباي« الجديد آنذاك »السير إيفان ينبين« الذي كان 
متذّمرًا من الشكاوى من هجمات القواسم الذين استولوا على »عدة سفن هندية تحمل أعالمًا 
بريطانية بالقرب من بور بندر، ثم اس�تولت س�فنهم بقيادة إبراهيم بن رحمة على ثالث س�فن 
من س�ورات وحصلوا على حوالي 900 ألف روبي�ة«)2(، وأصبحوا يبثون »الرعب في المنطقة 
كله�ا«)3( على حد قول�ه؛ وثالث الحمالت اإلنجليزية على »رأس الخيمة« كانت س�نة 1819، 
وهي حملة أّرخ لها الكاتب بدقة، فكان حريصًا على تقديم اإلحصاءات المتصلة بأعداد جيش 

اإلنجليز، وعّدتهم، وعتادهم، وقادتهم:
 »وقد تم تعيين الميجر جنرال وليم كرانت كير قائًدا لقوات الحملة الجديدة ضد القواسم، 
وف�ي األس�بوع األخير من ش�هر أكتوب�ر 1819 كانت القوات المحتش�دة في بومباي مس�تعدة 
للرحي�ل، وقد تألفت قوات الحملة من 3547 جندي و12 س�فينة حربية، وهي: ليفربول، وبها 
50 مدفعًا، إيدن وبها 12 مدفعًا، كرلو وبها 18 مدفعًا، تايكنماوث وبها 16 مدفعًا، بنارس وبها 

16 مدفع�ًا، أرورا وبه�ا 14 مدفعًا، نوتيلوس وبها 14 مدفع�ًا، إريال وبها 10 مدافع، ميكري 14 

مدفعًا، بسيج 10 مدافع، إضافة إلى ثماني عشرة سفينة لنقل الجنود والعتاد الحربي«)4(.

)1( علي محمد راشد: ساحل األبطال. طبعة خاصة صادرة في دبي 1987 ص45
)2( الرواية. ص74
)3( الرواية. ص84

)4( الرواية. ص83 - 84
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وتابع الكاتب هذه الحملة في هجومها على »رأس الخيمة«، كما تابع خطة »القواس�م« في 
التصدي لتلك الحملة الرعناء، وكأنه مؤرخ.

وي�كاد الكات�ب يلتزم بالمرجعي�ة التاريخية في س�رد أحداث هذه الحم�الت الثالث على 
»رأس الخيمة« التزامًا حرفّيًا؛ فبالعودة إلى المراجع التاريخية التي تؤرخ لهذه الفترة من تاريخ 

اإلمارات العربية يالحظ مدى تقيد الكاتب بهذه المرجعية)1(.
وم�ن البديهّي أن الكاتب المب�دع ليس مجبرًا على مثل هذا االلتزام الحرفي بالتاريخ؛ فمن 
حق�ه أن يتص�رف ف�ي تفاصيل التاري�خ وأن يتخيل أحداثًا وش�خوصًا ومواق�ف وفضاءات لم 
توج�د أصاًل، ولكن ه�ذا ال يعني لّي عنق الحقائق التاريخية الثابتة الت�ي ُتتخذ عادة إطارًا عامًا 

لألعمال السردية اإلبداعية.
وهذا التعامل المبدع مع التاريخ يدركه كبار كتاب الرواية التاريخية بوعي وعمق.

فقد عوتب »أمبرتو إيكو« على إسرافه في تغيير التاريخ في رواياته في سياق حوار معه على 
النحو اآلتي:

»في الحديث عن المعطيات التاريخية، أنت ال ترعوي عن تغيير هذه على ذوقك ومزاجك 
أحيانًا، فتخال جراء النبرة والجو وأسلوب السرد ومنطق التسلسل أننا نقرأ تاريخًا في حين أننا 

نكون نقرأ تخيياًل...« )2(.
فأجاب »إيكو«:

»صحي�ح؛ فه�ذا ال يلغ�ي ذاك، حتى في الرواي�ات التاريخي�ة، يحق لي أن أخت�رع، وذلك 
خي�اري. طبعًا تخضع الرواية التاريخية لبعض القوانين ضمن منطق االختراع هذا؛ إذ ال يصح 
أن يؤدي التخييل إلى تغيير تاريخي جذري. يمكنني أن أرس�ل ش�خصية ما إلى س�احة حرب، 

)1( يرجع – على سبيل المثال – إلى المراجع اآلتية:
1797 – 1965 )أربعة مجلدات(/ المجلد  تاريخ اإلمارات العربية المتحدة/ مختارات من أهم الوثائق البريطانية 

الرابع 1600 – 1966، تحقيق الدكتور محمد مرسي عبد الله. مركز لندن للدراسات العربية 1997.
دليل الخليج/ القسم التاريخي. تأليف »ج. ج. لوريمر«. طبعة جديدة ومعدلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة في مكتب 

صاحب السمو أمير دولة قطر..
القواسم/ نشاطهم البحري وعالقاتهم بالقوى المحلية والخارجية. تأليف الدكتور جمال زكريا قاسم.

)2( جمانة حداد: صحبة لصوص النار/ حوارات مع كتاب عالميين. أزمنة للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. عمان 
2007 ص26
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حت�ى وإن لم تكن قد ش�اركت فيها حقًا، ولك�ن ال يمكنني أن ألغي واقع حصول تلك الحرب 
أو أن أح�ور نتائجه�ا مثاًل. أحيانًا، يحصل نقيض ذلك أيضًا؛ إذ ثمة في التاريخ وقائع غير قابلة 
للتصديق وتبدو مستحيلة للوهلة األولى ومخترعة إذ أوردها في كتابي، لكنها تكون قد جرت 

فعاًل، ويتسلى القراء متوهمين أنها محض اختراع مني«)1(.
وم�ن اإلنص�اف أن نش�ير إلى أن الكاتب ح�اول أن يبدع عناصر خيالية ف�ي عمله الروائي، 
فأنش�أ قص�ة عائل�ة تعيش ف�ي زمن ه�ذه الفت�رات التاريخية العصيب�ة التي كانت إم�ارة »رأس 
الخيمة« تعاني منها، وهي عائلة »صالح بن علي« ربان السفينة »الشاهين« الذي كان يبحر إلى 
مدن الس�احل اإلفريقي متاجرًا وناقاًل للركاب، فيقضي عدة أش�هر هن�اك، ثم يعود إلى »رأس 

الخيمة« حيث تنتظره زوجته وأبناؤه، ويستقبلونه بحرارة ومشاعر إنسانية عميقة.
ويكتش�ف »النوخذة صالح« أن اإلنجليز كانوا يتربص�ون بموطنه في أثناء غيابه فيكّف عن 
الس�فر، وينخرط في صف�وف المقاومين الذين كان يجندهم »حس�ين بن علي«، نائب الوصي 
وش�يخ القواسم، وعندما تغير س�فن اإلنجليز على شواطئ »رأس الخيمة« يبلي بالء حسنًا في 
قتالهم هو وابنه الفتى الش�جاع »حسين«، ولكنه يصاب في الحملة الثالثة ويستشهد في موقف 

بطولي مؤثر مفعم بالمثالية:
»في أثناء المعركة أصابت رصاصة قلب صالح فس�قط على األرض مضرجًا بدمائه. أسرع 
إليه ابنه حس�ين ليسعفه، ولكن الجرح كان بالًغا، فظل صالح ينزف بغزارة، رفعه ابنه بين يديه، 

ففتح صالح عينيه بصعوبة فرأى ولده حسين يبكي، فقال له:
»ال تبك يا ولدي، إنني أحمد الله أن وهبني الش�هادة في س�بيل وطني، إن س�يفي هذا لك، 
ارفعه عاليًا، ومهما يطل الزمن حافظ عليه، وإن لم تستخدمه في القريب، فقد يأتي يوم تحتاج 

إليه، احفظه، إنه لك، بل هو ميراثي الوحيد«)2(.
وال يقتصر الجهد »التخييلي« الذي بذله الكاتب على ش�خصية »النوخذة صالح« وعائلته، 
بل تجاوزه إلى ش�رائح اجتماعية أخرى من خالل شخوص كل من »محمد« صاحب الدكان؛ 
و»عبيد بن عيسى« التاجر؛ و»خميس السكون« ماسك دفة السفينة؛ واألمير »حسن بن رحمة«؛ 

وشقيقه »إبراهيم«.
)1( الصفحة نفسها.
)2( الرواية. ص88
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ولك�ن هؤالء الش�خوص كانوا أش�باحًا تفتق�ر إلى نبض الحي�اة؛ ألن الكات�ب ال يبذل أي 
جهد في رس�م أبعادهم الجسدية والثقافية والسيكولوجية واالجتماعية؛ فهم مجرد أسماء يرد 

ذكرهم في سياق السرد َعَرضًا.
وهذا ما يقال في شخوص الطرف اآلخر، أي اإلنجليز، من أمثال »اللورد منتو«، و»الجنرال 

مالكولم«، و»الكابتن ستون«.
وف�ي تقدي�ري أن ه�ذا التجري�د في رس�م الش�خوص، وتل�ك المثالي�ة في تصوي�ر بطولة 
»النوخ�ذة صالح« وس�ائر ش�خوص القواس�م، من نتائج هشاش�ة المنظ�ور في ه�ذه الرواية؛ 
فاس�تقراء الكاتب للتاري�خ كان يقتصر على الجوانب السياس�ية أو العس�كرية، ولم يتجاوزها 
إل�ى الجوان�ب االقتصادية والثقافية واالجتماعية والروحية، ولو فعل ذلك الس�تطعنا أن نقف 
على تفاصيل حية من انعكاس هذه الجوانب على شخوص الرواية، ولجعل الكاتب »النوخذة 
صالح«، بوصفه تاجرًا حريصًا على مصالحه التجارية وبوصفه أبًا حريصًا على أبنائه وزوجته، 

يتردد قلياًل في التنازل عن سفينته »الشاهين« ونسيان أبنائه وزوجته عند استشهاده.
وأيًا ما يكون األمر، فقد ظل المتلقي قارئ هذه الرواية يتس�اءل عن تفاصيل الحياة المادية 
واالجتماعي�ة )الطبقي�ة( وم�ا تتس�م به من غن�ى أو فقر، وع�ن دور العامل الديني ف�ي الصراع 
بين القواس�م وبين اإلنجليز، ومدى إس�هام الدرعية في تحريك خيوط هذا الصراع في س�ياق 
مناقراته�م م�ع س�الطين عمان، فض�اًل عن مواق�ف القبائل العربي�ة األخرى من ه�ذا الصراع 
البحري بين القواس�م واإلنجليز وما تثيره من أس�ئلة، وفضاًل كذلك ع�ن موقف إمارة »لنجة« 

على الساحل المقابل في الخليج العربي..
* * *

وإذا أردن�ا أن نثم�ن األداء الفني في هذه الرواية، فإننا نس�جل – إضاف�ة إلى تجريد ومثالية 
الش�خوص – الن�زوع المعجمي ال�ذي يهيمن على لغة الكاتب، ونس�جل لج�وءه إلى الحوار 
الفصيح الذي ال يعبر عن خصوصيات الشخوص، فضاًل عن اللجوء إلى صيغ مسكوكة كثيرة، 
من مثل »ساد الصمت القاعة، ولم ينطق أحد منهم ببنت شفة«)1(، و»ها هم يستقبلون بوابل من 

)1( الرواية. ص55
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الرصاص«)1(، و»تهللت األس�ارير«)2(..، كما نسجل غياب الحرص على وصف الحيز وصفًا 
موظف�ًا، على الرغم من غنى فضاءات األحداث التاريخية بالقالع والحصون والمدن والقرى 

والبوادي والواحات.
كم�ا أن الكاتب ال�راوي كان يتدخل أحيانًا فيعلق على األح�داث والمواقف، على نحو ما 

يطالعنا في قوله معلًقا على عالقة األب بابنه:
»إن نظ�رة األب إل�ى ابنه ال تقدر بكنوز األرض، ولو كانت تلك النظرة تش�ترى لدفع ثمنها 

من عمره«)3(.
أو قوله مسوغًا قلق »دنكان« حاكم »بومباي« من سطوة »القواسم«:

»وكان للس�يد دن�كان ع�ذره؛ فمن كان مثله يش�غل منصب حاكم بومباي وف�ي تلك الفترة 
الحرج�ة بال�ذات.. البد أن ينفع�ل ويتجهم؛ فهناك العش�رات م�ن المش�كالت التي تعترض 
مش�اريع شركة الهند الشرقية التي فرضت سيطرتها على الهند وتريد أن تمد سيطرتها ونفوذها 

إلى بقية المناطق المجاورة وبشتى الطرق«)4(.
عل�ى أن تدخ�ل الكات�ب في الفصل العاش�ر م�ن الرواية يظل أكثر س�فورًا ومباش�رة – في 

تقديرنا � وال يضاهيه في ذلك إال خاتمة الرواية)5(:
»مرت أربع سنوات طويلة ثقيلة على أهالي رأس الخيمة بعد الحملة البريطانية، ولكنهم لم 
يستسلموا، أعادوا بناء مدينتهم وجندوا كل إمكانياتهم لبناء الحصون وبناء السفن، واستطاعوا 
خالل فترة قياس�ية تعويض كافة ما فقدوه من س�فن وأنشؤوا أسطواًل بحريًا يليق باسمهم كقوة 
بحرية ُيحسب لها ألف حساب، أقضت مضاجع اإلنجليز في بومباي وبوشهر، حتى إن هؤالء 
القادة أطلقوا على قوات القواس�م البحرية صف�ة »القراصنة«، ولكنهم في الحقيقة طالب حق 
وأصح�اب أرض وصق�ور البحار، يا له من زمن غريب!.. م�ن يدافع عن وطنه وحريته يوصم 
بالع�دو، وم�ن يداف�ع عن مياهه يس�مى قرصاًن�ا، ال وألف ال، إنم�ا القرصان م�ن يتعدى على 

)1( الرواية. ص57
)2( الرواية. ص13
)3( الرواية. ص16
)4( الرواية. ص23

)5( يرجع إلى خاتمة الرواية. ص93
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ممتلكات غيره ويسلب اآلخرين حقوقهم.. لقد قلبت اآلية واختلطت المسميات«)1(.
وم�ا من ش�ك في أن إش�ادة الكاتب ببطولة القواس�م وبحقهم في الذود ع�ن حياضهم أمر 
مش�روع، ولكنه عبر عن أفكاره بأس�لوب تقريري مباش�ر، ولم يترجم تلك األفكار إلى أفعال 

وشخوص ومواقف روائية فنية تشكل معاداًل موضوعيًا لتلك األفكار.
وف�ي المقابل فإن الكاتب وظف بعض األس�اليب والتقنيات الروائي�ة توظيفًا عفويًا تلقائيًا 
غي�ر مقص�ود، كما يب�دو، من مثل تقنية االرت�داد، وتقنية تي�ار الوعي، وتقنية الرس�ائل، وتقنية 

التصوير غير المباشر، أو وصف الصدى.
فف�ي الفص�ل األول من الرواية يس�ترجع »النوخذة صالح« ذكرى إقالعه منذ ثمانية أش�هر 
بس�فينته من مين�اء رأس الخيمة، حيث كان ف�ي انتظاره البحارة والمس�افرون والموّدعون، ثم 
يع�ود من الماضي إلى الحاضر مس�تفيًقا »م�ن ذكرياته وهو يرى نور الفج�ر يداعب عينيه«)2(، 
وف�ي الفصل الخامس م�ن الرواية نرى »النوخذة صالح« يخرج من منزل »الش�يخ حس�ين بن 
علي« مستأذنًا ويسير بمفرده وقد ازدحمت رأسه باألفكار واألسئلة المتصلة بهاجس اإلنجليز:
»لماذا أتى اإلنجليز إلى هنا؟ ماذا يريدون منا؟ هل يريدون حقًا أخذ أرضنا وأرض أجدادنا 

بالقوة؟
لماذا يغزون أرضنا؟ هل يريدون قتلنا؟ وماذا سيستفيدون من قتلنا؟

هل نحن ذهبنا إليهم في بالدهم وقاتلناهم حتى يأتوا إلينا لينتقموا منا ويأخذوا بثأر قتالهم؟
ال أعتق�د، فلم أس�مع بأحد مّنا زار بالدهم، ب�ل ال نعرف أين تقع، أو كيف يذهبون إليها... 
لماذا إذن كل هذا؟ أم أنهم اس�تكثروا علينا أن نعيش أحرارًا في بالدنا... ثم إن بالدنا صحراء 
قاحل�ة، م�اذا إذن يري�دون منها... ربم�ا يريدون البحر... وم�اذا فيه؟ ليس في�ه إال اللؤلؤ... آه 
اللؤل�ؤ!.. الب�د أنه�م يريدون اللؤل�ؤ... إنها لمصيبة حقًا أن نرى في س�فننا ف�ي األيام القادمة 
غواص�ًا إنجليزيًا والش�خص الذي يس�ّيب عليه ويس�حبه من أعماق الخلي�ج اإلنجليزي مثله، 
ولك�ن نح�ن ماذا س�نعمل؟ آه!.. م�ن المؤكد أنهم س�يجعلوننا نجدف لهم ونفل�ق المحار... 
ولكن الذي ال أستطيع أن أتصوره أن يكون النوخذا إنجليزًيا... هنا ضحك صالح من أعماقه، 

)1( الرواية. ص65
)2( الرواية. ص7
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وفجأة صحا من أفكاره وأفاق من س�رحانه وقد رأى الناس قد تجمعوا حوله ينظرون إلى هذا 
اإلنس�ان الذي يس�ير في طريقه ش�ارًدا بفك�ره، ثم يضحك فج�أة دونما أن يك�ون معه أحد... 
البد أن يكون قد ُجّن... أحس صالح باإلحراج، فلوى عنقه إلى الجهة األخرى وأطلق ساقيه 

للريح!« )1(.
لقد آثرنا أن ننقل هذه الفقرة الطويلة حتى نقف على مدى إفادة الكاتب من تقنية تيار الوعي؛ 
فق�د وفق في اختيار الموقف المناس�ب لتوظي�ف هذه التقنية، وهو موقف خ�روج »النوخذة« 
من مجلس »الش�يخ حس�ين بن علي« برأس تعج بالهواجس جراء مناقش�ة الخطر اإلنجليزي 
المحدق، ولكنه أفس�د هذه التقنية باإلسراف في استخدامها إلى حد اإلسفاف؛ فكيف يتجمع 
الن�اس حول »النوخذة« وهو يحاور نفس�ه داخليًا؟!، وكيف يغ�دو »النوخذة« مندمجًا في تيار 

وعيه إلى حد الضحك أمام المأل؟!، وهل هناك ما يضحك في تربص اإلنجليز بالقواسم؟!
أم�ا تقني�ة الرس�ائل فقد اس�تخدمها الكات�ب للضرورة في س�ياق الس�رد التزام�ًا بالحقيقة 
التاريخية التي تؤكد المعاهدات المبرمة بين القواس�م واإلنجليز، والمراس�الت التي تبودلت 
بين الطرفين، على نحو ما يطالعنا في تلك الرس�الة التي بعث بها »الش�يخ حسين بن علي« إلى 

»دنكان«:
»... ونحن عرب القواسم، أصحاب الحق األول في استغالل خيرات الخليج وحمايته من 
المعتدي�ن ومن يريد به ش�ّرًا، ومادمت�م أيها اإلنجليز تعلمون مدى قوتن�ا البحرية وقدرتنا على 
ف�رض كامل س�يطرتنا على الخليج، ومادامت لنا تلك الق�درة التي تمكننا من حماية مصالحنا 
ومصالح أصدقائنا ممن تضطرهم مصالحهم للمرور بسفنهم في الخليج، لذا فإننا قررنا فرض 
إت�اوة على كل س�فينة بريطاني�ة أو تابعة لبريطانيا تمر بالخليج، وس�وف نوافيكم برس�الة ثانية 

تحدد قيمة هذه اإلتاوة وكيفية دفعها«)2(.
وبطبيعة الحال فإن الكاتب ليس مجبرًا على توثيق المراسالت والمعاهدات نصًا وروحًا، 
ب�ل يكف�ي أن يقتبس مضامي�ن تلك الوثائق ويصيغها بتصرف، وهو م�ا يبدو لنا من خالل نص 
هذه الرس�الة التي صاغها الكاتب بلغته، كما تؤنس ديباجة األس�لوب المعاصر الذي يختلف 
 تمام�ًا ع�ن ديباج�ة األس�لوب في القرن التاس�ع عش�ر، وه�ذا يؤكد عم�ل مخيل�ة الكاتب في

)1( الرواية. ص32 - 33
)2( الرواية. ص24
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هذا المجال.
أما تقنية التصوير غير المباشر )وصف الصدى(، فإنها تتراءى في وصف بطوالت القواسم 

من خالل وصف هلع اإلنجليز وخوفهم من مقاومتهم وتهديداتهم المستمرة.
ففي الفصل الرابع – على سبيل المثال – يعبر »دنكان« المقيم البريطاني في »بومباي« عن 

معاناته من جراء تصرفات القواسم الذين أبرموا معاهدة صلح ثم نقضوها:
»يا لهؤالء العرب، ماذا يريدون منا؟ إنهم مازالوا يهاجمون س�فن أس�طولنا على الرغم من 

معاهدتنا معهم... ماذا أصنع لهم يا إلهي؟؟«)1(.
وف�ي الفصل الس�ادس كذل�ك نرى »دنكان« ف�ي منزله مرهق�ًا َأِرقًا مضطربًا حائ�رًا في أمر 

القواسم الذين أزعجوه وأفسدوا كل خططه)2(.
وف�ي الفصل الس�ابع يعبر »الكولونيل س�ميث« عن دهش�ته وهو يراقب معرك�ة حامية بين 

جنوده والقواسم:
»هكذا... هكذا وببس�اطة ينسحب رجالي في أول لقاء، لم يكن يخطر بذهني أبدًا أن نلقى 

مقاومة منهم كهذه«)3(.
ل�م يك�ن الكاتب في مث�ل هذه المواقف حريصًا على وصف بطوالت القواس�م بأس�لوب 
مباشر، لكنه آثر اللجوء إلى هذا األسلوب الفني الذي يصف آثار تلك البطوالت في معسكرات 

األعداء.
* * *

وختامًا فإن المنظور في رواية »س�احل األبطال« لعلي محمد راش�د يظل منظورًا هّش�ًا غير 
متماسك؛ ألنه يحرص على استحضار األحداث التاريخية )العسكرية خاصة( أكثر من حرصه 
عل�ى تحليلها روائيًا، كم�ا أنه لم يحفل باس�تقراء التاريخ االقتص�ادي واالجتماعي والثقافي، 
على نحو ما فعل عبد الرحمن منيف في خماسية »مدن الملح« مثاًل، وهو ما انعكس سلبًا على 

األداء الفني، وخاصة في رسم الشخوص والنسيج اللغوي ورسم الحيز.

)1( الرواية. ص24
)2( الرواية. ص37 - 38

)3( الرواية. ص53
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وم�ع ذلك فإن ه�ذه الرواية ال تخلو من لمس�ات فنية تتراءى في توظي�ف تقنيات االرتداد 
وتيار الوعي والتوثيق ووصف الصدى.

* * *
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 صورة اآلخر في رواية »النبراس«
لـ »علي أحمد الحميري«

ترت�اد هذه الرواية آفاقًا جديدة نس�بيًا في الرواية اإلماراتية، وه�ي آفاق العالقة مع »اآلخر« 
الت�ي كانت غائب�ة تقريبًا في األعمال الروائية اإلماراتية التي ش�غلت برصد مالمح التحول من 
حي�اة الغوص عل�ى اللؤلؤ، والعناية بالنخي�ل، إلى حياة النفط واالس�تقرار والتجارة، وما كان 

لذلك التحول من إفرازات اجتماعية وأخالقية واقتصادية.
وهنا ينبغي أن نشير إلى أن »اآلخر« في الرواية اإلماراتية كان يعني العامل اآلسيوي تحديدًا، 
عل�ى نح�و ما نرى في »الس�يف والزهرة«)1( ل� »عل�ي أبو الريش«، وقد يعن�ي التركي في رواية 
»ح�دث في اس�طنبول«)2( لكريم معتوق، أما »اآلخ�ر« بمعنى األورب�ي أو األمريكي فإنه يكاد 
يكون غائبًا في األعمال الروائية اإلماراتية، ما عدا رواية أس�ماء الزرعوني »الجس�د الراحل«، 
ورواي�ة »النب�راس« موض�وع هذه الدراس�ة، وإذا كانت رواية »الجس�د الراحل«)3( تس�تعرض 
بعض الش�خصيات اإلنجليزية التي قابلها »عيس�ى المزالي« في »لندن«، مثل شخصية »مستر 
مايك«، فإننا ما نلبث أن نكتش�ف أن هذه الش�خصية من أصل باكس�تاني، وأن اس�مه الحقيقي 

هو »محمود«!
أما رواية »النبراس« فإنها تتخذ من »اآلخر« األوربي هاجس�ًا وموضوعًا، على نحو ما نرى 
ف�ي روايات عربي�ة كرواية »البيضاء«)4( ليوس�ف إدري�س؛ ورواية »الحي الالتيني«)5( لس�هيل 
إدريس؛ ورواية »موسم الهجرة إلى الشمال«)6( للطيب صالح؛ ورواية »عصفور من الشرق«)7( 

)1( علي أبو الريش: السيف والزهرة. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر. أبوظبي 1984م.
)2( كريم معتوق: حدث في اسطنبول. اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الشارقة )د.ت(.

)3( أسماء الزرعوني: الجسد الراحل. دائرة الثقافة واإلعالم. الشارقة 2003م.
)4( يوسف إدريس: البيضاء. دار الطليعة للطباعة والنشر. الطبعة األولى. بيروت 1970م.

)5( سهيل إدريس: الحي الالتيني. دار اآلداب. الطبعة السابعة. بيروت 1977م.
)6( الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال. دار العودة. الطبعة الثانية. بيروت 1972م.

)7( توفيق الحكيم: عصفور من الشرق. المطبعة النموذجية. القاهرة )د.ت(.
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لتوفيق الحكيم، فضاًل عن روايات خليجية، مثل »مدن الملح«)1( و»أرض السواد«)2( و»سباق 
المس�افات الطويل�ة«)3( و»قص�ة حب مجوس�ية«)4( لعبدالرحم�ن منيف، و »رم�ال وجليد«)5( 

و»الشيخ«)6( لسعود بن سعد المظفر.
وأيًا ما يكون األمر، فإن مؤدى هذه الرواية أن رجل األعمال »حسن« الذي قدم إلى »لندن« 
لالنخ�راط في دورة عن إدارة األعم�ال، يتعرف بالفتاة اإلنجليزية »كاثري�ن ديفز« التي تتخلى 
ع�ن خطيبه�ا »جيم«، وتتعلق به تعلقًا مثاليًا أو حضاريًا بتعبير أكثر دقة، وعلى الرغم من علمها 
بأنه كان متزوجًا وأبًا ألطفال فإنها تصّر على االرتباط به إلعجابها بشخصيته الرصينة الواعية، 
والتزام�ه بتعالي�م دينه، وصدوره عنه في س�لوكه ومعامالت�ه اليومية، وهو ما يش�حذ اهتمامها 
ب�ه وبعقيدته، ويؤدي بها إلى إعالن إس�المها رس�ميًا، متحدي�ة أقاربه�ا وصديقاتها ومحيطها 
االجتماعي، بل إنها تتخلى عن عملها في مطعم »الكابتزوايف« الذي كان يتردد عليه »حسن« 
كي يراها، وعندما يسافر إلى بلده في إجازة قصيرة ويعود يجدها قد اتخذت اسمًا جديدًا، وهو 
»زينب حس�ن«، وأصبحت حريصة على قراءة الكتب اإلس�المية، واالتصال ببعض العائالت 

اإلماراتية واإلنجليزية المسلمة.
ومن خالل تردد »حسن« على مشرب »القبرصية العجوز«، ومطعم »الكابتزوايف«، وكوخ 
»جون« أس�تاذ الفلس�فة الذي اعتزل الناس واختار أن يعيش في الريف ممارسًا الزراعة بعد أن 
خانت�ه زوجته ففرت مع عش�يقها وتركت له طفاًل ما لب�ث أن كبر وتركه بدوره، ولذلك يصاب 

بخيبة أمل في الثقافة األوربية وفي الحضارة المادية ويشهر إسالمه أيضًا  في نهاية المطاف.
وهذه الصورة يمكن أن تلخص تفاصيلها على النحو اآلتي:

المتأّجج  الراقي  بالحب  اإلحساس  نعمة  وفقد  وتبلدت،  عواطفه  جمدت  »اآلخر«  إن   -  1

بيروت  الرابعة.  الطبعة  والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  أجزاء(.  )خمسة  الملح  مدن  منيف:  عبدالرحمن   )1(
1992م.

بيروت  األولى.  الطبعة  والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  أجزاء(.  )ثالثة  السواد  أرض  منيف:  )2( عبدالرحمن 
1999م.

بيروت  السادسة.  الطبعة  والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  الطويلة.  المسافات  سباق  منيف:  عبدالرحمن   )3(
1995م.

)4( عبدالرحمن منيف: قصة حب مجوسية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الخامسة. بيروت 1990م.
)5( سعود بن سعد المظفر: رمال وجليد. منشورات مطبعة األلوان الحديثة. الطبعة األولى. ُعمان 1989م.

)6( سعود بن سعد المظفر: الشيخ. منشورات مطبعة البستان. الطبعة األولى. مسقط 1991م.
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الذي عبر عنه شكسبير في أعماله المسرحية، وعبر عنه الشعراء والروائيون الرومانسيون 
بأخرى »وفقًا  أن يستهدف االستمتاع ويستبدل رفيقة  قديمًا؛ فقد أصبح في عرف اآلخر 
هي،  كما  الجليدية  الواقعية  لحظته  ويعيش  آخر«)1(،  حينًا  والمصلحة  حينًا،  للمصادفة 
متجاهاًل الذكرى، بحجة أنه ال يريد أن يتألم أو يعاني بعدها، وبذلك خسر جمال الشوق 

والشجن وعذوبة التضحية.
2 -لم يحافظ »اآلخر« على نقاء النسل، ألن جل أبنائه جاؤوا سفاحًا)2(.

الراقية  المسارح  عن  فاستعاض  مبتذاًل  ذوقه  فبات  اآلخر،  لدى  الجمالي  الحس  انحط   -  3

وضوضاء  الشوارع  بغوغاء  الكالسيكية  الموسيقى  وسمفونيات  الرفيع  األدب  وروائع 
الحانات وصخب »الديسكو«)3(.

عصر  عصره  وأصبح  مضطربة)4(،  قلقة  حياته  فباتت  باألمان،  اإلحساس  »اآلخر«  افتقد   -  4

لهاث، وغدت مدنيته »مدنية المسمار والمسطرة واإلسفلت والبورصة«)5(.
من  به  يتظاهر  ما  وأما  األديان،  بكل  مباٍل  غير  فأصبح  »بالسماء«،  عالقته  »اآلخر«  قطع   -  5

ممارسات دينية فهي ال تعدو كونها »مراسيم، وإجراءات شكلية«)6( فقدت معناها السامي.
6 - لم تستطع النظم االقتصادية الراهنة التي يخضع لها »اآلخر« أن تسعده أو تسعد غيره من 

البشر)7(.
وم�ن خالل هذه التفصيالت تتراءى لنا صورة »اآلخر« نمطية مناقضة لصورة الش�رق التي 
نسجتها أحالم الغرب كما قدمها لنا المفكر العربي »إدوارد سعيد« في كتابه »االستشراق«)8(.

ومن نافل القول أن نش�ير إلى أن هاتين الصورتين النمطيتين مزيفتان بعيدتان عن الحقيقة، 
وه�و مم�ا ال نري�د أن نخ�وض ف�ي تفصيالته في ه�ذا المق�ام، حرصًا عل�ى االلت�زام بالمنهج 

)1( علي أحمد الحميري: النبراس. إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2003م. ص24.
)2( يرجع إلى الرواية. ص69.
)3( يرجع إلى الرواية. ص60.
)4( يرجع إلى الرواية. ص34.

)5( الرواية. ص84.

)6( الرواية. ص96.
)7( يرجع إلى الرواية. ص102.

)8( يرجع إلى كتاب »االستشراق« إلدوارد سعيد. مؤسسة األبحاث العربية. الطبعة الثانية. بيروت 1984م.
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ال�ذي تخيرناه في هذه الدراس�ة، ولكننا نكتفي بلفت النظر إل�ى تجاهل »النبراس« للمنجزات 
الحضارية الكبيرة التي قدمها »اآلخر« إلى الرصيد الحضاري اإلنساني راهنًا.

ومهم�ا يكن، فإن الكاتب يرس�م لنا ه�ذه النمطية المنفردة عن »اآلخ�ر«، ولكنه في الوقت 
ذات�ه يقدم لن�ا األداة الناجعة لتغيي�ر ذلك اآلخر، وه�ي أداة الجدل المنطق�ي والحوار الهادئ 

والقدوة السلوكية الحسنة.
وه�ذه المنهجية في تغيير »اآلخر« تؤتي أكلها في رواية »النبراس« بوس�اطة »حس�ن« بطل 
الرواية الذي يجس�د نموذجًا مثاليًا ال يس�تطيع أن ينتزع احترام اآلخر فحس�ب، لكنه يس�تطيع 
أن ينت�زع حب�ه وإعجابه ووالءه، ومن تلك الثمار إس�الم كل من »كاثري�ن ديفز« التي أصبحت 
زوجة ل� »حس�ن«، وإس�الم »جون« أستاذ الفلس�فة، فضاًل عن إقالع »كارول« قريبة »كاثرين« 

عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
تلك هي مالمح صورة اآلخر من حيث المضمون، فماذا عن رس�م صورة ذلك اآلخر من 

حيث األداء الفني أو الشكل؟
ُتبن�ى أح�داث هذه الرواية من خالل ش�كل الرس�ائل والمذك�رات؛ إذ إن »كاثرين« تكتب 
رس�الة مطولة تدون فيها تفصيالت عالقتها ب� »حس�ن« منذ أن رآها في مطعم »الكابتزوايف« 
حتى إعالن إس�المها في أثناء غيابه، ولكن تلك الرسالة التي كانت فقراتها في صيغة مذكرات 
غي�ر مؤرخ�ة لم يطلع عليها »حس�ن« إال بع�د أن ارتبط بها ش�رعًا وركبا الطائ�رة المتجهة إلى 

اإلمارات.
ولعل هذا البناء الخاص يكش�ف عن رغبة الكاتب في تجنب االدعاء أمام القارئ ويس�هم 
في إضفاء المس�حة الموضوعية على الس�رد؛ فالبطل »حس�ن« لم يكن يتولى زمام الس�رد في 
الرواية باستخدام ضمير المتكلم كما ألفنا في مثل هذا البناء، بل كانت تتواله »كاثرين« بنفسها.

وقد كانت لغة الرواية قاموس�ية رصينة، يغلب عليها أس�لوب الس�رد الذي يتخلله قليل من 
الح�وار والوص�ف، كما كانت الش�خصيات مثالية غير مقنع�ة في بعض مواقفه�ا وتصرفاتها، 

وذلك بسبب طغيان النزعة التعليمية.
وفي مقدمة هذه الشخصيات التي تفتقر إلى اإلقناع شخصية »كاثرين« التي يجعلها الكاتب 
تتخل�ى ع�ن خطيبها »جيم« الش�اب، وتتخلى عن والدته�ا التي ليس لها س�واها، كي تتعلق ب� 
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»حس�ن« الغريب الذي يكبرها س�ناً، ويختلف عنها ثقافة وعقيدة، فضاًل عن كونه متزوجًا وأبا 
ألطفال!

إن »كاثرين« تغدو بوقًا يبث أفكار الكاتب، ويعبر عن هواجسه وآماله وآالمه أكثر من كونها 
شخصية روائية مستقلة.

ويكف�ي أن نس�تأنس إلى ه�ذا الرأي بالفق�رة اآلتية التي ت�رى فيها »كاثري�ن« الغرب بعيني 
الكاتب:

»هذه حياتنا، التي صاغها لنا رجالنا.. ما من رجل لدينا هنا، إال وله عشر.. يعاشرهن طليقًا، 
واح�دة تلو األخرى.. ولن يكتفي، إن لم تتمكن العاش�رة ربما م�ن ربطه بالزواج.. وحتى بعد 
ال�زواج ال تضمن الواحدة منا بقاء رجلها بجوارها، بعد ش�هر العس�ل، كم�ا يطلقون على فترة 
اإلش�باع الجنس�ي.. لق�د اغتصبونا منذ عهد بعي�د، بحجة الحرية الش�خصية، ودعوى خوض 
التجرب�ة كامل�ة، فأفقدون�ا عذرية الس�لوك، واغتالوا ب�كارة العواطف.. ثم وأدوا في س�جايانا 
الزه�د.. أمس�ى ن�ادرًا وصول الواح�دة منا إلى زوجه�ا، بعواطف بريئة من طي�ف رجل واحد 
على األقل.. غدت قواميس�نا لألس�ف مكتظة بأس�ماء الرج�ال وعناوينه�م وهواتفهم وألوان 
جواربه�م، وبات�ت البراءة طف�اًل يتيمًا.. منبوذًا.. مس�فوح الدم، مس�لوب الكرامة، في مواخير 
اللذة، ودنان الخمر، وزرائب الرقص، وأقبية الس�هر، في الش�ارع والس�ينما.. في الحانة.. في 
المرقص.. على الشاطئ.. أمام اآلباء واألمهات، والمعلمين، والمربين، دون أدنى احترام، أو 
خشية أو حياء.. في المجالت، والكتب.. في أجهزة التلفاز، والفيديو الغازيين البيوت عنوة.. 

فئة ملعونة تفشت كالطاعون في أوربا وأمريكا وبلدان أخرى كثيرة«)1(.
فمثل هذه الرؤى ال يمكن أن تصدر عن »كاثرين« التي نش�أت وترعرعت في هذه األجواء 

الموصوفة قبل إسالمها.
كما أن ش�خصية »حس�ن« ال تخلو من تناق�ض في بنائها؛ فهو من جه�ة يحرص على رؤية 
»كاثري�ن« ف�ي المطع�م الذي كانت تعمل فيه، أو في مش�رب »القبرصي�ة«، حيث كان يحادث 
اإلنجليزيات اللواتي كن يتهافتن عليه وكأنه »كازانوڤا« بينهن، ومن جهة أخرى نراه يصطحب 
مع�ه »كاثري�ن« إلى منزل »جون« في الريف بع�د أن توثقت العالقة بينهما، ويخلو بها في غرفة 

)1( الرواية. ص68-67.
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منفردة دون أن تراوده نفسه باالقتراب منها، مع أنه كان يقول لصديقه »وليد«:
»ما اختلى رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما«)1(!

وق�د حاول الكاتب في هذه الرواية أن يوظف بعض التقنيات الس�ردية المعاصرة، من مثل 
اس�تخدام أسلوب تيار الوعي في مواقف مناسبة؛ مثل ذلك الموقف الحاسم الذي تصارح فيه 
»كاثرين« خطيبها »جيم« بضرورة انفصالهما بحجة الس�فر إلى بالد أخرى، ناكرة عالقتها بأي 

رجل آخر سواه:
»اضطررت للنكران، وادعاء س�بب مناف للحقيقة، فلم أكن حتى يومها، قد تأكدت منك، 
لكني في الواقع، كنت خجلة من مرافقة رجل أفكر بسواه.. كما كنت خائفة عليك من حماقات 

جيم حين يراك في عيني، أو يلمسك في ضميري«)2(.
فه�ذه الفقرة تأتي في س�ياق ح�وار محتدم بين »كاثري�ن« وخطيبها »جي�م« فاضحة ما كان 

يدور في ذهنها الواعي في ذلك الموقف.
وف�ي موق�ف آخر تضطر »كاثي« إلى مح�اورة »القبرصية« المتطفلة الت�ي أرادت أن تعرف 

سبب جلوسها منعزلة:
»تلك المرأة الداهية، تكاد تعرف ش�ؤون كل من يأتي إلى مشربها، بل تكاد تعلم كل أخبار 
المدينة، ومن ثم تنس�ج حولها حكايات أخرى، وإش�اعات، يتناقلها سكان المدينة ظانين أنها 

غافلة الهية«)3(.
وبع�د، فال�ذي نخلص إلي�ه أن »علي أحمد الحمي�ري« في هذه الرواية يط�رح قضية راهنة 
ملح�ة، وه�ي قضية العالق�ة مع »اآلخر« في س�ياق تاريخ�ي يرهص بانزالق ه�ذه العالقة من 
مستوى الحوار الحضاري إلى مستوى الصدام الحضاري، فيرسم لنا خطة منهجية لهذه العالقة 
من حيث المعنى والمبنى في أسلوب تعليمي انعكس على بناء األحداث ورسم الشخصيات.

)1( الرواية. ص95.

)2( الرواية. ص31.

)3( الرواية. ص39.
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 المصادفة في رواية »الجسد الراحل«
لـ »أسماء الزرعوني«

طالعتن�ا الكاتبة اإلماراتية أس�ماء الزرعوني مؤخرًا بروايتها »الجس�د الراحل«، وهي رواية 
قصي�رة ال تخلو من بصمات ش�كل القصة القصيرة التي ب�دأت الكاتبة حياتها األدبية بكتابتها، 
وهي بذلك تنضم إلى الكاتبات اإلماراتيات اللواتي نشرن أعمااًل روائية قليلة، من أمثال »موزة 

الكعبي« و »أمنيات سالم« و »ميسون القاسمي«.
وقد لفت نظري في هذه الرواية أن المصادفة تشكل ظاهرة ال تخطئها العين القارئة.

وفي ظني أن إشكالية المصادفة حظيت باهتمام الفكر الفلسفي أكثر مما حظيت به في النقد 
الروائ�ي، أو النق�د األدبي، عل�ى الرغم من أن كثيرًا من األعمال األدبي�ة بنيت على المصادفة؛ 
ويكفي في هذا المقام أن نش�ير إلى مصادفة رؤية »الش�بح« في مسرحية »هاملت« لشكسبير«؛ 
ومصادف�ة رؤية »حميدة« لألش�قاء الذين ينهالون ضربًا على ش�قيقتهم حت�ى الموت في رواية 
»المس�تنقعات الضوئية« إلسماعيل فهد إسماعيل؛ ومصادفة لقاء الغرماء والمحبين على ظهر 
سفينة واحدة في رواية »السفينة« لجبرا إبراهيم جبرا؛ ومصادفة مقابلة الخليفة »هارون الرشيد« 
ل� »أبي الحسن« الذي كان يعبر عن أمله في أن يكون خليفة ليوم واحد في مسرحية »الملك هو 
الملك« لس�عدالله ونوس؛ ومصادفة مقابلة األب البنته في محل السيدة »باتشي« في مسرحية 
»س�ت ش�خصيات تبحث عن مؤلف« للويجي بيرانديللو؛ ومصادفة اكتشاف الخيانة الزوجية 
في مس�رحية »ش�هرزاد« لتوفيق الحكيم؛ ومصادف�ة العثور على الصبي الملق�ى في العراء في 

مسرحية »أوديب الملك« لسوفوكل، وهلّم جرًا.
فل�وال المصادف�ة في مثل هذه األعمال األدبية لم�ا كان لبناءاتها أن تقوم أصاًل، وال انفّكت 

حبكاتها منذ البداية.
وإذن فإن المصادفة في األعمال األدبية طبيعية وضرورية، وهي ال تستمد قيمتها من طبيعة 
البناء الفني في الس�رد األدبي أو المس�رحي فحس�ب، ولكنها تس�تمد قيمتها من طبيعة الحياة 
أيض�ًا؛ ألن الحي�اة العملية الواقعية ال تخلو من مصادفة، وما أكثر ما تتحدد مصائر الناس بفعل 
المصادفة، وذلك بالقياس إلى الش�روط البش�رية الفيزيقية والمنطق الوضعي، أما بالقياس إلى 
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الش�روط الميتافيزيقي�ة ومنطق ما وراء الطبيع�ة فإن المصادفة تنعدم قطع�ًا؛ ألنها تصبح تعبيرًا 
صادرًا عن اإلرادة اإللهية المطلقة.

وباستش�ارة المعجم�ات الفلس�فية يتض�ح أن أرس�طو كان أول من حدد معن�ى المصادفة، 
فصّن�ف الموج�ودات إلى: ما ه�و موجود بالطبع؛ وما ه�و موجود بالصناع�ة أو الفن؛ وما هو 
موجود بالمصادفة؛ »أي باالتفاق والبخت. والمصادفة عنده هي اللقاء العرضي الشبيه باللقاء 

القصدي، أو هي العلة العرضية المتبوعة بنتائج غير متوقعة، تحمل طابع الغائية«)1(.
والف�رق بي�ن االتف�اق والبخت ف�ي رأي أرس�طو، أن البخت يقص�د به األفع�ال أو األمور 
اإلنس�انية الت�ي تقع باالختيار، خالف�ًا لالتفاق الذي يقص�د به الحركات الطبيعي�ة التي ال تقع 
باالختي�ار، ويتمثل على ذلك برجوع الفرس الضائ�ع إلى مربطه؛ فهذا الرجوع يكون باالتفاق 

بالنسبة إلى الفرس، وبالبخت أو الحظ بالنسبة إلى الفارس)2(.
 أما الفالسفة المحدثون فإن »المصادفة Hasard« عندهم موضوعية وذاتية؛ فأما المصادفة 
الموضوعية )Objectif( فإنها تقوم على ما ال يمكن تفس�يره بالعلل الفاعلة وال بالعلل الغائية، 
كاألمر المتولد من تالقي سلس�لتين من األس�باب المس�تقلة، واألمر الذي ليس له غاية ظاهرة 
محددة.وأما المصادفة الذاتية )Subjectif( فإنها تقوم على ما يبدو مخالفًا للسوّي من الطبائع، 
كالحوادث المتعلقة بالشخص اإلنساني، أو بأمواله ومصالحه وما إلى ذلك مما يمكن أن يأتي 

مخالفًا لألنظمة المألوفة، مستعصيًا على التنبؤ، غير خاضع لإلرادة البشرية)3(.
ويذهب »كورنو« إلى أن »المصادفة هي التالقي الممكن بين حادثتين أو أكثر تالقيًا عرضيًا 

ال يمكن تفسيره بالعلل المعلومة، وإن كان لكل حادثة من هذه الحوادث علل تخصها«)4(.
وبالتال�ي فإن المصادفة ليس�ت خروج�ًا على قوانين الطبيعة، وإنما ه�ي »أمر طبيعي يعجز 
العقل عن اإلحاطة بشروطه المعقدة، وعلله الكثيرة االشتباك«)5(، وهو ما أدى ببعض الفالسفة 
إلى االستعانة بقوانين اإلحصاء من أجل تفسير ظاهرة المصادفة، على نحو ما فعل الفيلسوف 

)1( يرجع إلى »المعجم الفلسفي« للدكتور جميل صليبا. الجزء الثاني. دار الكتاب اللبناني. الطبعة األولى. بيروت 
1973. ص383.

)2( المرجع  نفسه. الصفحة نفسها.
)3( المرجع نفسه. ص384.

)4( »المعجم الفلسفي« للدكتور جميل صليبا. الجزء الثاني. ص384.
)5( المرجع نفسه. الصفحة نفسها.
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 Calculdes( وعال�م الرياضي�ات الفرنس�ي »بوانكاره« الذي اس�تعان بحس�اب االحتم�االت
.)1()Probalités

وأيًا ما يكن فإننا ال نريد أن نسترسل في استعراض التأويالت الفلسفية إلشكالية المصادفة، 
ألن المقام ال يتسع لمثل هذا الجدل العميق، وال سّيما أننا بصدد تناول رواية ال تتخذ من هذه 
اإلش�كالية موضوع�ًا لها، بل نري�د أن نصف مظاه�ر المصادفة بالمعنى الروائ�ي البنائي الفني 
في عمل س�ردي محدّد، وهو رواية »الجس�د الراحل«، وليس بالمعنى الفلسفي، على أن نتابع 

البحث في موضوع إشكالية المصادفة في الرواية العربية الحقًا.
يختلف »عيسى المزالي« بطل هذه الرواية مع والده الذي يصفه في يفاعته إلساءته األدب 
مع زوجته، فيترك المنزل ويهاجر إلى البحرين وهو يجتر مشاعر االغتراب واإلحساس بالظلم 
والحني�ن إل�ى والدت�ه التي فقدها منذ صباه، فضاًل عن ش�وقه إلى »بدرية« الت�ي كان يحبها في 

صمت.
وهناك في البحرين يعمل ثالث سنوات في الميناء مساعدًا لمهندسي صيانة السفن الراسية، 
ويتع�رف إلى »العم خلف« الذي كان يعمل مع�ه، ويدعوه من حين إلى آخر لزيارته في منزله، 
حيث تألفه ابنته »ليلى« وتتعلق به، وبعد ذلك يرحل إلى بريطانيا على متن سفينة، حيث يتعرف 

إلى صديقه »سمير« المصري الذي يهوى الموسيقى ويصبح زميله في العمل.
وف�ي الميناء البريطاني يتعرف إلى »مس�تر مايك« الذي يس�اعده وزميل�ه على إيجاد عمل، 
وفيم�ا بعد يكتش�ف أن اس�مه الحقيقي هو »محم�ود« وأنه باكس�تاني، فيصادقه ويت�زوج ابنته 

»ميري« التي ينجب منها أربعة أطفال.
ويمض�ي به الزم�ن إلى الكهولة دون أن ي�دري، وينتهي به المطاف إل�ى العودة إلى موطنه 

اإلمارات.
وق�د وظف�ت الكاتبة تقني�ة االرتداد )الف�الش باك( التي تس�تجيب لذكري�ات الطفولة وما 
في اإلمارات قبل اكتش�اف النفط واس�تثماره، وقبل إنش�اء دولة االتحاد، وهو ما يسوغ عنوان 
الرواية »الجس�د الراحل« الذي يومئ إلى مدى االرتباط بالذكرى والوطن؛ فكأن بطل الرواية 
»عيس�ى المزالي« يرحل بجس�ده فحسب، أما روحه فتظل تهيم في مرابع موطنه وال تعود إلى 

)1( المرجع نفسه. الصفحة نفسها.
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مس�كنها )جسده( إال بالعودة إلى تلك المرابع.وفي سياق رحلة الهجرة والعودة تنسج الكاتبة 
خيوطها الروائية وتبني عالمها المتخيل.

وكان م�ن المفت�رض أن يبن�ى هذا العال�م ويحاك ذلك النس�يج وفقًا لمواصف�ات التخييل 
السردي، وفي مقدمة تلك المواصفات اإلقناع واإليهام بالواقعية أو المنطقية، وهو ما يتناقض 

مع ظاهرة المصادفة الالفتة للنظر في هذه الرواية، كما سنرى.
ففي رحلة »عيس�ى« إلى البحرين تس�وق المصادفة »العم خلف« ف�ي طريقه، ويتعرف إلى 
ابنته »ليلى« التي تتعلق به، وتسعى إلى الزواج منه، فتخفق؛ ألن قلبه كان متعلقًا ب� »بدرية« التي 

وعدها بالزواج بعد عودته.
وعلى ظهر الس�فينه المبحرة إلى بريطانيا يتعرف »عيس�ى« إلى »س�مير« الذي يغدو صديقًا 

حميمًا.
وفي الميناء البريطاني يقابل »عيسى« الرجل الطيب »مستر مايك« الذي يساعده في العثور 
عل�ى عم�ل من�ذ أن تطأ قدم�ه أرض المين�اء، كي يكتش�ف فيما بع�د أن هذا الرج�ل من أصل 

باكستاني، وأن اسمه »محمود«، ويصبح زوجًا البنته »ميري« فيما بعد.
وفي موقف من مواقف الرواية يصطحب صديقه »سمير« شابًا من البحرين، يتضح أنه على 

علم بأخبار »العم خلف« وابنته »ليلى«:
- »- عيسى، هذا صديقي من البحرين.

تلعثمت الكلمات على لسان عيسى.
- من البحرين، حياك، أنا كنت في البحرين منذ خمس سنوات.

إذن تعرف البحرين وأهلها.
- أن�اس طيبون، ولكن بحك�م عملي في الميناء لم أختلط كثيرًا بالناس س�وى العم خلف 

وعائلته.
- رحمة الله عليه. كان رجاًل طيبًا يحبه الجميع.

احتبس�ت الكلمات في حلقه، لفته مالمح الحزن القديم. ترى ماذا يحمل الغد في أحش�ائه 
من أخبار مؤلمة؟ 
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خرجت كلمات متقطعة من أطراف لسانه.
 سأله عن ليلى، وعرف أنها تزوجت، ففرح وأسعده خبر زواجها«)1(.

وفي بريطانيا يتعرف »عيسى« مصادفة بالشاب »خالد« البحريني الذي تتوثق عرى الصداقة 
ب�ه، فيدع�وه إلى تناول طعام العش�اء في بيته كي يكتش�ف مصادفة أن زوجته »أم عيس�ى« هي 

بعينها »ليلى« ابنة »العم خلف« التي كانت تهواه:
»تطاي�ر رماد قلبه، وتوقفت الدماء في عروق�ه، وكادت أن تفضحه ركبتاه المتوترتان عندما 
وقعت عيناه على أم عيسى. كاد أن ينسى نفسه ويطلق اسمها: إنها ليلى، هي ليلى إذن، هي التي 

اختارت اسم عيسى لولدها، مسكينة أنت يا ليلى!. حتى بعد رحيلي لم تستطع نسياني«)2(.
ومن مواقف الرواية أيضًا ذلك الموقف الذي يقابل فيه »عيس�ى« الطالبة اإلماراتية »مريم« 
مصادف�ة، وتوقظه من »نوم عميق«)3(، فتجعله يفك�ر »بالعودة إلى أرض الوطن«)4(، ثم يتعرف 

إلى والدها فيكتشف أنه صديق من أصدقاء الطفولة!:
»-.. ولكن أخبرني من تكون؟ لدي إحسان كبير بأنني أعرفك ومن ديرتنا.

- نعم يا أخي، فأنا إماراتي من الشارقة.
- أيعق�ل أن تك�ون الذي ف�ي بالي، صدي�ق الطفولة، ال تزال عل�ى قيد الحياة. أن�ا إبراهيم 

الخباز.
- وأنا عيسى يا إبراهيم.

تعانق الرجالن والفتاة تشهد الموقف وكأنها أمام فيلم سينمائي«)5(.
وما من ش�ك في أن مثل هذه المصادفة في رواية »الجس�د الراحل« تس�يء كثيرًا إلى البناء، 
وتجعله مهلهاًل آياًل لالنهيار والسقوط، وخاصة تلك المصادفات التي ال تقبل أي تسويغ فني، 
مثل مصادفة التعرف إلى »ليلى« في بريطانيا؛ ألن هذا التعرف ال يؤدي وظيفة بنائية، طالما أن 
»عيس�ى« لم يكن يفكر في االرتباط بها، واتخاذ قرار الزواج من »ميري« ال عالقة له باكتش�اف 

)1( أسماء الزرعوني: الجسد الراحل. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2004م. ص47.
)2( الرواية. ص57-56.

)3( الرواية. ص75.
)4( الصفحة نفسها.
)5( الرواية. ص84.
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زواج »ليل�ى« في بناء الرواية؛ ومن هنا نس�تطيع أن نعد ه�ذا اللقاء من قبيل المصادفة الجزافية 
التي ال تس�هم في تنمية األحداث، وال س�ّيما أن هذا اللقاء كان من تدبير الزوج »خالد« صديق 
»عيسى«، وليس من تدبير »ليلى« التي ينم حرصها على مقابلة »عيسى« في مقهى عمومي على 

أنها ما تزال متعلقة به.
وكأنن�ا بالكاتب�ة تح�س بضرورة تس�ويغ هذه المصادف�ة فتحاول أن تبحث عن أي تس�ويغ 

مقنع، ولكنها ال تجد إال القدر مسّوغًا:
»عيسى لقد حذفتك من ذاكرتي، ولكن ال أعرف لماذا كان القدر بالمرصاد؟ لماذا وضعك 
أمام�ي م�رة أخرى؟ كنت س�عيدة في حياتي.. كي�ف ظهرت لي من جدي�د؟ أرغمتني على رد 

شريط الماضي وعذاباته!« )1(.
والحقيقة أن الكاتبة هي التي أرادت ذلك وليس »القدر«؛ ألنها تمتلك الحرية المطلقة في 

التصرف بمصائر شخوص روايتها وبناء عملها الروائي وفقًا لرؤيتها الفكرية والجمالية.
وقد يعترض معترض على هذا الرأي محتجًا بأعمال أدبية أو مس�رحية بنيت على مثل هذه 
المصادف�ة القدري�ة، على نحو ما ن�رى في »أوديب« س�وفوكل، ولكن االحتج�اج بهذا النمط 
من المصادفات، س�واء في »أوديب الملك«، أم في س�ائر األعمال المس�رحية اإلغريقية، يظل 
مس�ّوغًا بطبيعة البنية الميتافيزقية في الثقافة اإلغريقية التي تتس�م بالتسليم المطلق للقدر الذي 
يتصرف في مصائر األبطال التراجيديين كما يحلو له، وقد يحاول أولئك األبطال أن يصارعوا 

ذلك القدر، ولكن صراعهم ينتهي دومًا بهزيمتهم.
ويمك�ن لهذا المعترض أن يحت�ج بأعمال أدبية معاصرة لكتاب كبار من أمثال »ألبيركامي« 
في »س�وء التفاه�م« مثاًل، ولك�ن الحقيقة أن »كامي« في ه�ذا العمل يتخذ م�ن المصادفة أداة 
للتعبي�ر عن فلس�فة العبث التي تش�كل بنية مس�ّوغة لتلك المصادف�ة؛ ألن الوجوديين العبثيين 
يعتقدون أن الوجود اإلنس�اني ذاته محكوم بالمصادفة؛ أي أن الوجود نفس�ه كان مصادفة؛ ما 

دام الكائن البشري قد جاء إلى الكون بفعل التقاء رجل وامرأة مصادفة.
ولعل ما يقال في »سوء التفاهم« لكامي يقال كذلك في »المستنقعات الضوئية« إلسماعيل 

فهد إسماعيل؛ وفي »السفنية« لجبرا إبراهيم جبرا.

)1( الرواية. ص61.
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وحتى نكون منصفين ينبغي أن نس�تثني بعض المصادفات التي ذكرناها في رواية »الجس�د 
الراحل« من هذا الحكم؛ فمقابلة »عيس�ى« للطالبة اإلماراتية »مريم« في بريطانيا تظل مس�ّوغة 
فني�ًا؛ إذ إن ذل�ك اللق�اء كان منبه�ًا ل� »عيس�ى«، ومح�ذرًا له من مصي�ر أبنائه الذي�ن يمكن أن 
ينحرف�وا ويتخلوا ع�ن قيمهم في مجتمع مختلف عن مجتمع والده�م المحافظ، وهو ما يعبر 
عنه »عيسى« في الرواية بوساطة تقنية تيار الوعي أو الحوار الداخلي، من مثل حواره الداخلي 

اآلتي:
»لق�د تعودت وابنك محمد. خلق لك جوًا من الفرح، ولكن الخوف من المس�تقبل. كيف 
ترب�ي أبناءك في هذه البيئة؟ وكيف تحّصنهم من الضياع؟ وماذا س�تقول لهم عندما يكبرون؟« 

.)1(

لقد شاهد »عيسى« الطالبة »مريم« وهي تهم بالرقص في وضع ينم عن استهتارها، فما كان 
منه إال أن تدخل تلقائيًا وزجرها وكأنه ولي أمرها، وكان ذلك الحدث العابر مصادفة أسهمت 
ف�ي تعزيز عزم�ه على العودة إلى موطنه، علم�ًا بأنه يفترض أن هاجس الع�ودة يظل حيًا فاعاًل 
في وجدان »عيس�ى«، التخمده الس�نون وال الزواج من »ميري«، طالما أن الكاتبة قد اختارت 
عنوانًا دااّلً لروايتها ينبئ عن مصير بطلها، وهو »الجس�د الراحل« الذي اضطر أن يغادر موطنه 
جس�دًا، أم�ا روحه فقد ظلت هائمة في موطنه، كما ذكرنا آنف�ًا، وبالتالي فإنه لم يكن في حاجة 
إل�ى طالبة مثل »مريم« حتى تس�هم في دفع�ه إلى اتخاذ قرار العودة، على الرغم من نس�يانه أو 

تناسيه ل� »مريم«.
وأخيرًا فإنه البد من تثمين األداء الفني العام في هذه الرواية بوصفها باكورة أعمال الكاتبة 

أسماء الزرعوني.
فق�د وظف�ت الكاتبة بع�ض التقني�ات الروائي�ة الحديثة، م�ن مثل الح�وار الداخل�ي وتيار 
الوعي، إال أن تقنية االرتداد تظل األكثر توظيفًا في هذه الرواية؛ ألنها األكثر مناس�بة الس�تعادة 
ذكريات ماضي الش�خصيات الروائية الرئيس�ة، وماضي اإلمارات قبل تأس�يس دولة االتحاد، 
كم�ا أن الكاتب�ة تركز على البط�ل المحوري، فتبذل جهدًا كبيرًا من أجل رس�م أبعاده النفس�ية 
واالجتماعية والثقافية، وتكاد تهمل الش�خصيات األخرى، ولعل هذا ما جعلها تتس�م بوحدة 

)1( الرواية. ص62.
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الس�مت في األحداث، مما جعلها قريبة من ش�كل القصة القصيرة؛ فل�وال طول الفترة الزمنية 
التي تستعرضها لحسبناها قصة، والسيما أنها تخلو من تعدد األصوات بمصطلح »باختين«.

كما أن الكاتبة كانت مهيمنة على وصف نفسية بطل الرواية وصفًا تقريريًا يخلو من اإليحاء، 
بحيث لم تترك مجااًل واسعًا للقارئ كي ُيعمل خياله، وهذه »الهيمنة« تؤدي أحيانًا إلى الحشو 

الذي ال يضيف أي شيء إلى معرفة القارئ.
ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بهذه الفقرة التي جاءت في سياق السرد بضمير الغائب:

»وأخذ القرار بالهجرة وترك الديار حتى تهدأ نفسه، ويجد ذاته، ويرتاح نفسيًا، فتعلقه بأمه، 
وتبدل والده تجاهه، ووجود من تحتل مكانة أمه.. كل ذلك جعله قلقًا منشغل البال.. حائرًا.. 
وفقده للحنان كان صدمة جعلته يؤكد قراره بالفرار بحثًا عن دنيا أخرى يتصور أن يجد فيها من 
الدعة والهدوء وراحة النفس الكثير، ويعوض بها ما يعتريه اآلن. إنه إنس�ان ممزق مشتت، فال 
بد من الرحيل نحو بيت آخر أو حتى بالد أخرى.. الرحيل نحو الحنان والدفء واألم المفتقدة 
الت�ي تركته وذهب�ت ولن تعود أبدًا. وبموتها س�لمته إلى والد ال يمكن�ه تعويض حنانها، وإلى 
امرأة أخرى يراها مغتصبة لمكان أمه، عقله الثائر لم يستوعب تصاريف الحياة وتبدالت القدر 
القس�رية.. فق�رر وعزم وهو اآلن في احت�دام التنازع بين األلم واألمل.. بي�ن الماضي الغريب 
والحاضر اآلتي، بين ورد وش�وك.. ورد مضى س�يبحث عنه في بالد أخرى، عله يس�تطيع أن 
يعي�ده مرة أخرى إلى حياته، وبين ش�وك يحاول التخلص منه، ش�وك الجفاف وغياب الحنان 

ولمسة اليد الحانية، وما بين البحث واالبتعاد يرى الخالص في الرحيل«)1(.
فمثل هذه الفقرة تعد من باب الحشو الذي ال طائل من ورائه؛ ألنها ال تضيف أي شيء إلى 

معرفة القارئ بمالبسات عزم »عيسى« على الرحيل.
ومثل هذا الحش�و قد يطالعنا أحيانًا في س�ياق االرتداد الذي يأتي في ش�كل س�رد بضمير 

المتكلم:
»آه لو تعرفين كم أش�تاق إليك، وإلى حديثك األحلى من العس�ل، وأنفاسك الدافئة، وأمي 

التي رحلت بسبب والدة عسيرة«)2(.

)1( الرواية. ص17-16.
)2( الرواية. ص22.
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إن »عيس�ى« هن�ا يعب�ر عن ش�وقه إلى »بدري�ة« وهو على ظهر الس�فينة، ولكن�ه في الوقت 
نفس�ه يذكر س�بب موت والدته؛ فمثل هذا الخبر ال يجوز إيراده في سياق االسترجاع والحوار 

الداخلي، بل في سياق السرد العام.
وقد غلب أس�لوب الس�رد والحوار على النس�يج اللغوي، علمًا ب�أن الكاتبة فضلت إجراء 
الحوار بين ش�خوصها باللهجة العامية، وهو ما أضفى على عملها نكهة محلية خاصة مفقودة 
ف�ي أعمال كتاب خليجيين آخرين من أمثال »س�عود بن س�عد المظف�ر« أو »عبده خال«، على 

سبيل المثال.
وأيًا ما يكن فإن هذه الرواية تعد إسهامًا في ترسيخ الفن الروائي في األدب اإلماراتي، كما 

تعد إسهامًا في دعم الكتابات النسوية في هذا المجال، على الرغم مما شابها من هنات.
* * *
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 »حلم كزرقة البحر«
)بين السيرة والتخييل الروائي(

»حل�م كزرق�ة البحر« هي الرواية األولى التي تنش�رها كاتبة إماراتية، هي »أمنيات س�الم«، 
وقد صدرت عام 2000  عن دار »الجمل« في ألمانيا، وهي تقع في ثالث وتس�عين صفحة من 
الحجم المتوسط، ونحن نحرص هنا على ذكر هذه المعلومات في المتن على غير عادة ذكرها 

في الهوامش لصلتها الوثيقة به.
ف�دار الجم�ل تعرضه�ا بين منش�وراتها بوصفه�ا رواية، ال س�يرة ذاتية، عل�ى الرغم من أن 
تحديد جنس�ها األدبي قابل لألخذ والرد كما سنرى بعد قليل، كما أن عدد صفحاتها يمكن أن 

يثير سؤااًل عما إذا كانت رواية طويلة أم قصيرة.
وقد يبدو هذا الس�ؤال نافاًل، أو تعد اإلجابة عنه بدهية من فضول الكالم، ولكن طرحه في 
الحقيقة يظل مش�روعًا؛ ألن هناك منظرين كثيرين يحرص�ون على التمييز بين الرواية، والقصة 

القصيرة، والقصة الطويلة أو الرواية القصيرة التي تحتل منزلة بين بين)1(.
وعلى أي حال فقبل تحديد طبيعة هذا العمل، ينبغي أن نشير إلى أن العمل الروائي النسوي 
بنشر  اإلماراتية  الرواية  ميالد  من  سنة  ثالثين  بعد  – جاء  روائيًا  يكون  أن  يطمح  الذي  – أو 
رواية »ش�اهندة« لراشد عبد الله، والسؤال المطروح هنا: لماذا تأخر ظهور الرواية النسوية في 
األدب اإلمارات�ي المعاص�ر، خالفًا للقصة القصي�رة التي ضربت فيها المرأة اإلماراتية بس�هم 

وافر فكانت رائدة في إبداعها)2(؟
ليس هناك إجابة علمية جاهزة عن هذا الس�ؤال، ولكن الراجح أن كتابة الرواية تحتاج إلى 
امت�الك أدوات فني�ة وإلى تجربة اجتماعية أو فكرية ناضجة ومتميزة، فضاًل عن الوقت الكافي 
لإلنجاز، وهو ما لم يتوافر للكاتبة اإلماراتية إال في ظل دولة االتحاد التي أتاحت الفرصة أمام 

)1( يرجع إلى كتاب »الرواية العربية« لروجر آلن. ترجمة حصة إبراهيم المنيف. منشورات المجلس األعلى للثقافة. 
القاهرة 1997. ص 17 – 29، ويرجع إلى كتاب »أساليب التعبير األدبي« لمجموعة من األساتذة. دار الشروق 

للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. عمان 1997. ص 294 - 295
نشير هنا إلى أن أول رواية نشرت لكاتبة إماراتية مولدًا وهوية كانت ل� »حصة خلف الجروان الكعبي«، وهي   )2(

رواية »شجن بنت القدر الحزين« )منشورات دار الثقافة العربية. الطبعة األولى. الشارقة 1992(.
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الم�رأة كي تنخرط في الحياة االجتماعية والثقافية، وتمتلك وعيًا اجتماعيًا وأدبيًا ناضجًا، هذا 
فضاًل عن س�لطة الذوق الش�عري، وخاصة الش�عر النبطي منه، الذي يهيم�ن في ربوع الخليج 

العربي بشكل عام. لذلك كله تأخر ظهور الرواية النسوية في اإلمارات العربية المتحدة.
واآلن نع�ود إلى إش�كالية النوع الس�ردي الذي ينتمي إليه هذا العم�ل، فهل يعد هذا العمل 

سيرة ذاتية أم رواية؟
عندما نوازن بين الس�يرة الذاتية وبين الرواي�ة نجد عددًا من المواصفات والخصائص التي 

تميز إحداهما عن األخرى، ويمكن إيجازها فيما يأتي:
1 - إن السيرة »تعرض للفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعماله متصلة باألحداث العامة أو 

منعكسة منها أو متأثرة بها«)1(، وهي بذلك »تحقق غاية تاريخية«)2(.
أما الرواية فإنها ال تعرض حياة فرد بعينه، بقدر ما تعرض حياة افتراضية لشخصية افتراضية، 
أي إن الرواية تصوغ الش�خصيات واألحداث صياغة فنية تقوم على الخيال والتصور أكثر مما 

تقوم على الحقيقة التاريخية الواقعية.
2 -تخضع السيرة في بناء أحداثها إلى الترتيب الزمني بالتدرج من الماضي إلى الحاضر)3(، 

خالفا للرواية التي ال تتقيد إطالقًا بمثل هذا الترتيب وهذا التدرج)4(.
3 - يعتمد كاتب السيرة على التذكر واستدعاء التجربة المعيشة بالفعل، ولذلك فهو مطالب 

بااللتزام بمبدأ الصدق التاريخي، خالفًا للكاتب الروائي الذي يعتمد على خلق تجارب 
شخصياته الروائية واإليهام بها، ولذلك فهو مطالب بالصدق الفني المقنع، وليس مطالبا 

بالصدق التاريخي.
ترجمته«)5(،  عن  للتعبير  »أداة  المباشر  المتكلم  ضمير  الكاتب  يتخذ  الذاتية  السيرة  في   -  4

خالفًا للرواية التي يستطيع الكاتب فيها أن يوظف أي ضمير يشاء.
5 - ليس بالضرورة أن يحرص كاتب السيرة الذاتية على تقديم رؤية فكرية أو اجتماعية في 

)1( الدكتور إحسان عباس: فن السيرة. دار الثقافة. بيروت 1956. ص 11
)2( الصفحة نفسها.

)3( يرجع إلى كتاب »أساليب التعبير األدبي«. ص 293
)4( المرجع ذاته. ص 294
)5( المرجع ذاته. ص 290
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عمله، خالفًا لكاتب الرواية الذي يفترض أن يحرص على تقديم تلك الرؤية حتى يسوغ 
عمله.

6 - تكتب السيرة الذاتية بناء على نية مسبقة معلنة، خالفًا للرواية التي يغيب فيها هذا الغرض 

المقصود عادة.
7 - تأتي السيرة مفككة األحداث عادة، خالفًا للرواية التي تتمتع بالحبكة المحكمة وتماسك 

الرؤى، وخاصة في الرواية الكالسيكية.
لتهويمات  تتسع  التي  الرواية  للغة  خالفًا  مباشرة،  بسيطة  تأتي  ما  غالبًا  السيرة  لغة  إن   -  8

الشعرية واألساليب اإلنشائية التحليلية.
* * *

تلك أهم الفروق بين السيرة الذاتية وبين الرواية، فما منزلة عمل أمنيات سالم »حلم كزرقة 
البحر« بين هذين النوعين األدبيين؟

1 � النية المسبقة: وهو شرط متوافر في »حلم كزرقة البحر«؛ طالما أن هذا العمل منشور في دار 
الجمل بوصفه رواية – علمًا بأن الدار لم تسجل ذلك كتابة على الغالف أو على صفحة 

المعلومات الداخلية – وهو ما أكدته الكاتبة نفسها شفويًا)1(.
وق�د كان الب�د من االعتماد عل�ى مثل هذه القرائن واألدلة، مادام ه�ذا العمل يخلو من أي 

إشارة تحدد نوعه األدبي، ال في الغالف وال في الصفحة الداخلية.
كما أن الكاتبة لم تحرص في بداية عملها على ذكر اسمها الصريح، واسم عائلتها، ومكان 
ميالدها، أو ما يوحي بأنها تهم بكتابة س�يرتها الذاتية، وهو مما يؤكد أنها كانت تريد أن تكتب 

رواية ال سيرة ذاتية.
الماضي،  في  المعيشة  التجربة  واستدعاء  التذكر  العمل على  في هذا  يقوم  وهو  الصدق:   �  2

ال  الحقيقة  في  ولكننا  تاريخًا،  وصادقة  واقعية  التجربة  تلك  أن  يوحي  بأسلوب  وذلك 
فالبطلة  بالفعل؛  معيشة  تجربة  العمل  هذا  عليها  ينطوي  التي  التجربة  أن  الجزم  نستطيع 
الماضية، ولكنها تفعل ذلك  فتات تجربتها  الطفولة وتلتقط  أن تسترجع ذكريات  تحاول 
بكثير من العناء والرهق والمكابدة؛ ألن الذاكرة لم تكن تسعفها وتمنحها بسخاء، ولذلك 

)1( مقابلة مع الكاتبة في أندية الفتيات في الشارقة في أثناء التحكيم في مسابقة أدبية سنة 2001
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ولكن  الذكرى،  في  األمل  عن  تبحث  أنها  تؤكد  بجملة  سردها  تفتتح  البداية  منذ  نراها 
هذه الذكرى تنأى وتتمنع وتبخل حتى تغدو هي ذاتها حلمًا: »ما الذي يتبقى حينما تنأى 

الذكريات وتصير حلمًا«)1(.
وتعب�ر الكاتب�ة عن مضم�ون هذه الجملة مرة أخرى بلس�ان الراوية مؤك�دة أنها تبحث عن 
ذك�رى خاص�ة به�ا في زح�ام الحياة الصاخب�ة الراهن�ة: »ما أوده ه�و الذكرى، فق�ط أن يكون 

لذاكرتي مجرد ذكرى خاصة ال يشاركني بها حتى قطتي المشاكسة!« )2(.
ولك�ن بطلة »حلم كزرقة البحر« ال تستس�لم لذاكرتها الخاصة الش�حيحة، بل تعاند وتصر 
على استرجاع الذكرى بأي ثمن، وعندما تصاب بخيبة أمل في ذاكرتها الخاصة، تحمل قلمها 
وتحفر في الذاكرة الجماعية – إذا جاز لنا أن نس�تعير مصطلح »يونج« عالم النفس الذي انشق 
عل�ى معلمه »فروي�د« – فتعثر على تفاصيل كثيرة ترصع بها عال�م كتابها، وهي التفاصيل التي 
تتص�ل بحياة عهد البحر قبل اكتش�اف النفط في اإلمارات العربية المتحدة واس�تثماره، عندما 
كان المجتم�ع اإلماراتي مرتبطًا بالبحر والغ�وص على اللؤلؤ في حياته االقتصادية، وهي فترة 
تاريخية مضت وانتهت زمنيًا، ولكنها مستمرة في الذاكرة الجماعية، ولذلك فإن البطلة لم تجد 
صعوب�ة في المتح من هذه الذاكرة الزاخرة الث�رة التي أغنتها عن ذاكرتها الخاصة، وقدمت لها 
ألوانها المتنوعة التي رس�مت بها فضاءها الخارجي، ومالمح الش�خصيات التي كانت تعيش 
ف�ي ذل�ك الفضاء، مثل ش�خصية األب وش�خصية الجدة وش�خصية الخال وما إل�ى ذلك من 

الشخصيات التي كانت تتصل بالبطلة الراوية الباحثة عن الذكرى.
وبما أن الكاتبة »أمنيات س�الم« لم تعش فترة الغوص على اللؤلؤ)3(، فإننا ال يمكن في أي 
حال من األحوال أن نعد الذكريات الواردة في هذا الكتاب ذكرياتها هي، وهو مما يؤكد بما ال 

يدع مجاال للشك أن هذا الكتاب رواية وليس سيرة ذاتية.
وبن�اء عل�ى ذلك كله ف�إن الصدق في هذا العمل لي�س صدقًا تاريخًا بالمعن�ى الدقيق لهذا 
المصطل�ح، أو بالمعنى االجتماعي، لكنه صدق فنّي؛ ألن الكاتبة اس�تطاعت أن تضفي الحياة 

)1( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 5
)2( المصدر ذاته. ص 6

العامة عن  المعلومات  كتابها، وهي صفحة  من  الرابعة  الصفحة  في  ورد  كما   ،1971 عام  أمنيات سالم  ولدت   )3(
الكتاب، وليست من ضمن صفحات المتن.
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عل�ى عالمها فتجعله عالما موهما ينبض بالحي�اة، وهو ما يميز الرواية بوصفها نوعًا أدبيًا يقوم 
.)1( »Novalis على التجربة الحياتية، كما يذكر »نوفاليس

بقدر  محدد  تاريخي  بسياق  ويتأثر  اسمًا  يحمل  معروفًا  معينًا  فردًا  العمل  هذا  يقدم  ال    -  3

ذاته  الوقت  في  ولكنها  والخيال،  التصور  على  تقوم  صياغة  صيغت  شخصية  يعرض  ما 
خاصة  لنا  يتراءى  ما  وهو  العامة،  واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية  بالمالبسات  تتأثر 
في وصف الوجود اإلنجليزي)2(، وفي وصف الكساد االقتصادي على إثر زراعة اللؤلؤ 
مثل  من  االجتماعية)3(،  الحياة  في  أثر سيَّىء  من  لذلك  كان  وما  اليابان،  في  االصطناعي 
تشتت العائالت، وهجر البيوت، والسفر إلى المناطق النائية بحثًا عن لقمة العيش، وفي 
األعمال  عن  فضاًل  »اإلثمد«)4(،  تحضر  أو  البراقع  تبيع  كانت  التي  المرأة  عمل  وصف 

المنزلية.
وصياغة الشخصية في »حلم كزرقة البحر« على هذا النحو منح الكاتبة قدرًا كبيرًا من الحرية 
كي ترتقي بتلك الشخصية إلى مستوى الرمز، وهو ما نلمسه في وصف شخصية »الجدة« التي 
لم تعد تمثل جدة حقيقية في هذا العمل بقدر ما تمثل رمزًا إلى الماضي اإلنساني، ولذلك فإن 
البطلة الراوية تبكي بكاء مّرًا حين تفقد تلك الجدة، وتظل تذكرها باس�تمرار، وهي تفتقد فيها 

الحنان والرعاية والحكايات الخرافية والبراءة اآلسرة.
- إن »أمنيات سالم« في هذا العمل ال تكتفي باستعادة الذكريات والمواقف والفضاءات   4

العمرانية على نحو ما نجد عادة في السيرة الذاتية، وإنما تحرص على تقديم رؤية معينة، 
وهذه الرؤية تتمثل في الحنين إلى الماضي بمنظور الحاضر، وذلك من خالل المقابلة بين 
ذلك الذي كان يتسم بشظف العيش المادي، ولكنه كان غنيًا بالعالقات اإلنسانية والقيم 
أن  تحاول  البحر«  كزرقة  »حلم  بطلة  فإن  ولذلك  الحميدة،  والسجايا  والبراءة  والصفاء 

تستعيد ذكريات الماضي وتتشبث بها وكأنها حلم جميل »كزرقة البحر«.
وعل�ى الرغ�م من األس�لوب الروائي البس�يط، وعل�ى الرغم م�ن األدوات الفني�ة الروائية 
 Voir «Roman des origines et origines du Roman« Par MARTHE ROBERT. Ed. BERMARD )1(

GRASSET.PARIS 1972. p.11
)2( أمينات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 17، 34

)3( المصدر ذاته. ص 40
)4( المصدر ذاته. ص 16، 37
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الفقيرة، فقد استطاعت الكاتبة أن ترصد مظاهر المفارقة المؤلمة التي أفرزها االنتقال من حياة 
البحر إلى حياة النفط، وهو االنتقال الذي تصوره الكاتبة بوصفه انتقااًل مفجعًا ومخّيبًا لآلمال، 

فضاًل عن كونه حتميًا ال مجال لالنفالت من قبضته.
ش�مل هذا التغير كل ش�يء في عالم الرواية، فاألب على الرغم م�ن تعلقه بالبحر وحرصه 
عل�ى أن يأكل من أس�ماكه بداًل من اللحم والدجاج)1(، ينس�ى ابنته الراوي�ة بعد أن »ازدحمت 
ذاكرته باألطفال واألحفاد واألموال«)2(، وانجرف وراء األسفار التي ليس لها نهاية)3(؛ والمدن 
الت�ي نمت بس�رعة و»كأنه�ا فطر تضخ�م«)4(، مرهق�ة و»صعب�ة«، »غريقة بالزح�ام واألنفاس 
واألب�واق«)5(، ومغتال�ة للذكريات والبس�اطة والبحر، ولذل�ك فإنها تغدو »منافي«)6( بالنس�بة 
إل�ى الرواي�ة؛ والفتي�ات اللواتي كنَّ يق�رأن رواي�ات المنفلوطي الرومانس�ية البريئ�ة أصبحن 
يقرأن روايات إحس�ان عبد القدوس التي تغتال تلك الب�راءة)7(؛ والبحر الذي كان رائقًا زحف 
علي�ه »اإلس�منت فحاص�ره بس�واد أبي�ض«)8(؛ والناس الذي�ن كان�وا مطمئنين غمره�م القلق 
واالضطراب)9(، والخوف من اآلخرين ومن المرض ومن الظالم، ومن »أي ش�يء بإمكانه أن 

يسجن الحرية واألنفاس الطليقة«)10(.
وعلى هامش هذه الحياة الصاخبة الزائفة كانت بطلة الرواية تتش�بث بحلم البحر المنتش�ر 
في ثنايا العمر، وهو الحلم األخير الذي ظل محتفظًا بأسراره)11(، وخاصة بعد أن تعبت الجدة 
وأصبحت تحتفظ بكفنها تحت السرير متوقعة أن تموت في أي لحظة)12(، وبموتها ينقطع آخر 

)1( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 47
)2( المصدر نفسه. ص 58
)3( المصدر نفسه. ص 43
)4( المصدر نفسه. ص 55
)5( المصدر نفسه. ص 59
)6( المصدر نفسه. ص 60

)7( المصدر نفسه. ص 63 - 64
)8( المصدر نفسه. ص 66

)9( المصدر نفسه. ص 83 - 85
)10( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 88 - 89

)11( المصدر نفسه. ص 54
)12( المصدر نفسه. ص 55
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خيط من خيوط »حنان متدفق«)1( يروي الناس كلهم.
الشخوص  سائر  فإن  ولذلك  عملها،  في  سرد  أداة  المتكلم  ضمير  الكاتبة  اتخذت  لقد   -  5

تستمد مالمحها من خالل هذا الضمير الذي يعد لسان الراوية، وهو أسلوب من أساليب 
السيرة الذاتية أساس، ولكنه يستخدم أيضًا في الرواية.

وكان ه�ذا الضمي�ر طاغي�ًا عل�ى أس�لوب »حل�م كزرق�ة البح�ر«، وهو م�ا أدى إل�ى قمع 
الش�خصيات األخرى في هذا العمل؛ ألن الراوية لم تكن تس�مح لتلك الش�خصيات بالتعبير 
عن نفسها إال في نطاق ضيق جدًا، بل إنها لم تكن تمنح تلك الشخصيات حتى فرصة الحوار، 

وهو ما أفقر النسيج اللغوي في هذا العمل.
6 - يتقيد هذا العمل في بنائه بالترتيب الزمني المتدرج من الماضي إلى الحاضر، على نحو 

ما نرى في السيرة الذاتية تمامًا.
7 - يفتقر هذا العمل إلى البناء المحكم الذي تتسم به الرواية الكالسيكية خاصة؛ فليس هناك 

حبكة متماسكة، وكل ما في األمر أنه يقدم لنا أحداثًا متناثرة وأمشاجًا من ذكريات الطفولة 
تصنع  أن  تستطع  لم  أحداث وذكريات  النفط، وهي  اللؤلؤ وعهد  الغوص على  في عهد 

قصة لها بداية وعقدة ونهاية، على نحو ما نجد في الرواية الكالسيكية.
وقد حاولت الكاتبة أن تخص كل حدث وكل ذكرى من تلك األحداث والذكريات بفصل 
قصي�ر، وذلك عل�ى النحو اآلتي: »على ش�اطئ عمري أضغ�اث أص�وات«)2(، »البحر حليب 
وأن�ا البس�كوت«)3(، »الخ�راب«)4(، »ص�دأ األح�الم«)5(، »الم�وت«)6(، »زيارة«)7(،»حر«)8(. 

)1( المصدر نفسه. ص 87
)2( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 5
)3( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 8

)4( المصدر نفسه. ص 13
)5( المصدر نفسه. ص 16
)6( المصدر نفسه. ص 21
)7( المصدر نفسه. ص 26
)8( المصدر نفسه. ص 27
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»اختراع�ات«)1(، »بيت جدي�د«)2(، »منافي الم�دن الغريقة«)3(، »ليل«)4(، »معلم�ة التاريخ«)5(، 
»زرق�ة البح�ر«)6(، »رحل الوق�ت«)7(، »خطوط الجن�ون«)8(، وهو الفصل ال�ذي عدته الكاتبة 
جزءًا مس�تقاًل ع�ن الفصول األخرى التي تش�كل الجزء األول.وفي هذا الج�زء الثاني تحاول 
الكاتب�ة أن تتوغ�ل في غابات الحياة المعاصرة بمنظور الراوية التي تبحث عن حريتها وترفض 
جميع أشكال الضغط االجتماعي وجميع أشكال »الوصاية«، ولكن ذلك ال يعني أبدًا أنها تريد 
أن تكون متمردة على النواميس والقيم االجتماعية، بل تريد أن تتصرف بقناعة داخلية نابعة من 

إرادتها الذاتية األصيلة، وال تتصرف بدافع الخوف أو التظاهر أو إرضاء اآلخرين.
والحقيقة أن اس�تقالل هذا الفصل لم يكن مس�ّوغًا بنائيًا؛ ألنه يمكن أن يكون تابعًا لفصول 

الجزء األول من هذا العمل دون تكلف أو رهق.
8 - يغلب على لغة هذا العمل طابع البساطة، وهي لغة معجمية في جملتها، لكن ال تخلو من 

بعض الهفوات النحوية، كما أن القارئ يمكن أن يعثر على بعض الفقرات ذات األسلوب 
يستهدف  ولكنه  فحسب،  واألحاسيس  األفكار  نقل  يستهدف  ال  الذي  اإلنشائي  الروائي 

إيجاد صيغ جمالية شعرية ناتجة عن عالقات التعبير اللغوي ذاته.
ولعلنا نعثر على ما يؤنس�نا إلى هذه الصيغ الجمالية في الفقرات اآلتية التي نس�جلها على 

سبيل المثال:
- »يس�رق العم�ر ذاته.. ي�ذوب تحت حواف�ر الوقت.. يتس�ارع كنبضات قلب�ي الملهوف 
للبحر.. كأني صدفة س�اقوها لنعش�ها باك�رًا.. وفي قلبها حنين م�ا زال متوهجًا لمرجان البحر 

وقواقعه وأسماك قرشه«)9(.
- »ف�ي تل�ك اللحظ�ات.. كان الح�ر ش�ديدًا ومرهق�ًا، والحل�م م�ا زال يرس�م دوائره في 

)1( المصدر نفسه. ص 32
)2( المصدر نفسه. ص 39
)3( المصدر نفسه. ص 58
)4( المصدر نفسه. ص 61
)5( المصدر نفسه. ص 66
)6( المصدر نفسه. ص 70
)7( المصدر نفسه. ص 72
)8( المصدر نفسه. ص 75

)9( أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. ص 42
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مخيلتي.. أرس�مه بطباش�ير ملونة مكسورة وليس بها س�وى بقايا أنحتها بأصبعي ألكتب على 
لوحة سوداء جنونًا وسنًا«)1(.

فلي�س من ش�ك ف�ي أن اللغة في ه�ذه الفقرات لم تك�ن أداة اتصال فحس�ب، وإنما كانت 
مجااًل من مجاالت التعبير الروائي الشعري الحالم الذي يغوص في وجدان الراوية.

والبد أخيرًا من أن نشير إلى أن هذه الرواية هي رواية قصيرة؛ ألن عدد الشخوص فيها يظل 
محدودًا إذا قيس�ت باألعمال الروائية المألوف�ة، وألن الفترة الزمنية التي تتناولها مضغوطة في 

عدد محدود من الصفحات كذلك.
* * *

وأي�ًا م�ا يكن فعلى الرغم من إفادة هذا العمل من أس�لوب الس�يرة الذاتي�ة، فإنه يظل عماًل 
روائيًا، طالما أن عناصر التخييل في بنائه هي العناصر األكثر حضورًا وفاعلية.

وإذا كان هناك ش�يء من الضعف في األداء وفي بناء الش�خصيات واألحداث وفي الرؤية 
الت�ي كانت رؤي�ة جاهزة تفتقر إلى األصالة، فإن ذلك ال ينقص م�ن قيمة هذا العمل الذي يعد 

ثاني عمل روائي يصدر في حقل اإلبداع النسوي في األدب اإلماراتي المعاصر.
* * *

)1( المصدر نفسه. ص 75
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 إشكالية النوع األدبي في نص »الطائر«
لـ »ناصر الظاهري«

ما يزال موضوع األنواع األدبية الذي ش�غل منظري األدب قديمًا وحديثًا ينطوي على كثير 
من اإلش�كاالت المتجددة المتصل�ة بطبيعة النوع األدبي، وماهيته، وج�ذوره، ومدى نقائه أو 

هجنته، وعالقاته باألنواع األدبية والفنية األخرى.
وهذه اإلش�كاالت تفرض نفسها على النقاد المعاصرين من حين إلى آخر، وخاصة عندما 
يواجه�ون نصوص�ًا أدبية يصع�ب تصنيفها في خانة ن�وع معين من األن�واع األدبية؛ ألن النص 
األدبي بطبيعته ذات الخصوصية المتفردة يعد »قوة متحولة، تتجاوز جميع األجناس والمراتب 

المتعارف عليها، لتصبح واقعًا نقيضًا يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم«)1(.
ومع ذلك فإن أي نص يظل قاباًل »للتصنيف وإن كان من أكثر النصوص مزاجية«)2(مادامت 
األن�واع األدبية قابلة للتط�ور وقابلة للتجدد والتوالد وفقًا للحاج�ة التي تقتضيها طبيعة العصر 
والطبق�ات االجتماعي�ة، ويكفي أن نتمث�ل هنا بتعبير الملحم�ة عن الطبق�ة اإلقطاعية، وتعبير 

الرواية عن الطبقة البورجوازية في أوربا، على نحو ما أوضح الناقد »جورج لوكاتش«)3(.
وأي�ا م�ا يكون األم�ر؛ فقد تأثر كت�اب الخليج العربي بم�ا يحدث ف�ي اآلداب األوربية من 
تط�ورات في طبيعة النوع األدبي الذي أخذ يتواصل مع س�ائر األن�واع األخرى تواصاًل عميقًا 
يجعله يتخلى طوعًا عن كثير من مالمحه الخاصة، وهو ما يتراءى لنا في نوع الرواية تحديدًا.

والسؤال المشروع الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: لماذا الرواية بالذات؟
والحقيق�ة أن ن�وع الرواي�ة أكثر قابلي�ة للتقاط�ع النوعي أكثر م�ن غيره من األن�واع األدبية 
األخرى، لكونه مركبًا بطبيعته؛ ففيه سرد، والسرد هويته الجوهرية؛ وفيه حوار، والحوار عماد 

الطبعة  العرب.  الكتاب  اتحاد  منشورات  النص.  وقضايا  األدبي  الخطاب  تحليل  شرشار:  القادر  عبد  الدكتور   )1(
األولى. دمشق 2006. ص 24

)2( أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان. ترجمة الدكتور منذر عياشي. 
منشورات جامعة البحرين. الطبعة األولى 2003. ص 865

القاهرة  للكتاب.  العامة  المصرية  الهيئة  إسكندر.  أمير  ترجمة  األوربية.  الواقعية  في  دراسات  لوكاتش:  )3( جورج 
1972، ويرجع كذلك إلى كتابه الموسوم ب� »الرواية ملحمة بورجوازية«.
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المسرح، وفيه مواقف، والمواقف عصب القصة القصيرة؛ وفيه تحليل ونقد، والتحليل والنقد 
قاعدة المقالة ونسغها..

م�ن هنا كانت الرواي�ة أكثر انفتاحًا على األن�واع األدبية األخرى، عل�ى الرغم من حفاظها 
عل�ى طبيعتها الس�ردية الملحمي�ة في الطور الرومانس�ي وفي الط�ور الواقعي خاص�ة، أما في 
العصر الراهن � عصر الحداثة � وما بعد الحداثة، فقد بالغ بعض كتاب الرواية في مد الجسور 
بين الرواية وبين األنواع األخرى، إلى درجة أنها أصبحت مهددة بالذوبان واالنحالل بوصفها 
نوعًا أدبّيًا، وهو ما يتراءى لنا في »الطائر بجناح أبعد منه« للكاتب اإلماراتي »ناصر الظاهري«.

ما األنواع األدبية المتقاطعة في هذا النص؟
يمكن تمييز أربعة أنواع أدبية على األقل، تتقاطع أو تتواصل في هذا النص، وهي:

أ - الحكاية الشعبية: وهي جنس من أجناس األدب الشعبي، من حيث كونها مجهولة المؤلف، 
ومن حيث كونها تعبر عن الالشعور الجمعي والموروث الشفوي المشترك، بغض النظر 

عن صياغتها أو ملفوظها.
والالف�ت للنظ�ر في هذا النص أن الكاتب يبذل جهدًا واعيًا كبيرًا من أجل توظيف الحكاية 
الشعبية، وهو ما يتراءى بوضوح من خالل عنوان النص الجانبي الذي صنف هذا العمل في خانة 
»الحكاية« ال في خانة الرواية، كما يتراءى في التناصات التي احتشدت في المتن وُشرحت في 
هوامشه، على نحو ما ورد في حكاية »الحرمة المدارسة« التي تعد من »المعتقدات القديمة«)1( 
الت�ي عرفه�ا المجتم�ع اإلماراتي، »وهي العروس التي لم تنجب، بس�بب دخ�ول امرأة أخرى 
عليها ولدت حديًثا، وأكلت من طعامها، وتعالج المدارسة بأخذها إلى قبر إنسان مقتول حديًثا 
وتطوف حول قبره، ويردد األهل: يا مذبوح بال جرمة فك الدارس عن الحرمة«)2(؛وعلى نحو 
م�ا ورد كذل�ك في حكاية »أم دويس«، وهي »امرأة خرافية تتعطر وتحّمل الريح عطرها لتغوي 
الرج�ال، تظه�ر بالليل، فإن ظفرت بأحده�م قطعت أعضاءه بآلتها التي تش�به الداس، وهو آلة 

حديدية تشبه المنجل المسنن«)3(.
ال  أّننا  حد  إلى  غزيرًا،  متحًا  للكاتب  الذاتية  السيرة  من  النص  هذا  يمتح  الذاتية:  السيرة   - ب 

)1( ناصر الظاهري: الطائر بجناح أبعد منه. منشورات رياض الريس. الطبعة األولى. بيروت 2005 ص 87
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)3( »الرواية«. ص 150
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التي ال تخلو من خامات  الفنية  الذاتية  نتنكب جادة الصواب إذا صنفناه في خانة السيرة 
خيالية، ولكن هذه الخامات ال تمنحها هوية العمل الروائي الموضوعي.

وإذا كانت الرواية العربية قد نش�أت بادئ ذي بدء في كنف الس�يرة الذاتية، فإنها تجاوزت 
تلك المرحلة منذ عقود من الس�نين، فش�بت عن الطوق وتخلصت م�ن قوقعة الذات الفردية، 
وخاصة في أعمال الكتاب الواقعيين من أمثال: نجيب محفوظ، ومحمد ديب، والطاهر وطار، 

وحنا مينه، وعبد الرحمن منيف.
يع�د ه�ذا النص ص�ورة فنية عن حياة ناصر الظاهري نفس�ه، وما يؤنس�نا إل�ى ذلك أن أهم 

المالمح التي تميز شخصية بطل هذا العمل األدبي تنطبق على شخصية الكاتب.
ف�إذا كان الكاتب ق�د فقد أباه في طفولته، فإن بطل هذا العمل يعبر عن إحساس�ه باليتم في 

مواقف عديدة، يكفي أن نشير إلى بعضها في هذا المقام:
ففي الفصل الموسوم ب� »طائر مبتل بالمدن« نرى البطل يسير في المدن بشغف، وكأنه طفل 

يهوى التسكع »أمام واجهات المحالت، ال ينقصه إال يد أب تشد على أصابعه الباردة«)1(.
وف�ي الفص�ل الموس�وم ب�� »همهم�ات طائ�ر اللي�ل« يعب�ر البط�ل ع�ن »ش�عوره باليت�م 
واالنطفاء«)2(:وفي هذا الفصل نفس�ه يؤكد البطل أنه »ع�اش يتيمًا كأبيه وأمه«)3(، وفي الفصل 
ال�ذي يحمل عن�وان »في مهب الخاتمة« يعبر البطل كذلك عن ش�عوره بأن�ه »وحيد ويتيم في 

مدينة بغاية االتساع والضجر«)4(.
وإذا كان الكاتب قد درس في فرنسا فإن بطل عمله هو اآلخر درس في فرنسا، ولذلك نراه 

يتشوق إلى باريس، ويحن إلى المرأة التي كانت تدير منزله على النحو اآلتي:
»لقد تمنى أن تظل كل األش�جار التي كبرت في المنزل الباريس�ي على حالها، تظل تسقيها 
امرأة واحدة، كما كانت، هي التي كّبرت مكتبته، وغس�لت مالبسه، ونضدت أشياءه المبعثرة، 

وحضرت له األكالت الملوكية.
ظلت هي وحدها عطر البيت.. بش�ذاها وألقها، بمناكفتها وضجيجها، تصير الشقة المطلة 

)1( المصدر نفسه. ص 21
)2( »الرواية«. ص 132

)3( المصدر نفسه. ص 137
)4( المصدر نفسه. ص 161
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على السين والشارع الجميل في الحي الخامس عشر يتيمة، إذا ما خلت من خطواتها المرتبكة 
على »الباركيه« الالمع، وإذا ما خلت الخزانة من معطفها األخضر البارد، أو حتى األسود الذي 

ال يحب، ألنه يذكره بعنكبوت ميتة.
كان�ت ليال�ي باردة، وإذا م�ا طمحت إلى بيت أهلها ف�ي الحي البعيد، كان�ت تغار.. فتترك 

البيت، كانت تخشى من نزقه، فترجع إلى عشها الذي تخاف عليه«)1(.
فما من شك في أن وصف دور هذه المرأة في حياة بطل هذا النص بهذه الدقة والخصوصية 

يؤكد أنها كانت امرأة حقيقية في حياة الكاتب.
وإذا كان الكات�ب ق�د زار ع�ددًا كبيرًا من مدن العال�م بوصفه س�ائحًا أو بوصفه صحفيًا أو 
مشاركًا في الندوات والمؤتمرات اإلعالمية، فإن بطل هذا النص هو اآلخر مولع بالترحال إلى 
بقاع العالم شرقًا وغربًا، وشمااًل وجنوبًا، وكأنه السندباد المغامر الذي ما يكاد يعود من رحلة 

حتى يخطط لرحلة جديدة.
وق�د انعك�س ه�ذا الترح�ال على بن�اء هذا الن�ص األدبي فغ�دا البط�ل المغامر مح�ورًا له 
والش�خصية الرئيس�ة التي ال تنافس�ها أي ش�خصية أخرى، علمًا بأن الكاتب في الفصل األول 
حاول أن يهتم بش�خصية أخرى، وهي شخصية الراوي الذي كان يسرد بضمير المتكلم متابعًا 
أطراف�ًا م�ن حي�اة ه�ذا »الطائر« المغام�ر)2( الذي م�لَّ الترحال ف�ي نهاية المط�اف، وركن إلى 
الدعة واالس�تقرار، فألقى عصاه، وهو يحس بوطأة الس�نين، باحًثا عن الطمأنينة في ظل نخلته 
العتيقة،فقد »ترك األماس�ي المش�تعلة بالنس�اء والوجد ولحظات المحن التي تولد احتقانات 
الرج�ل الغائ�ب الذي ترك كل ش�يء.. وأراد فقط أن يغف�و في ظل نخلته القديم�ة، في حارته 

القديمة، في مدينته القديمة«)3(.
وعلى الرغم من أن هذا »الطائر« لم يفصح عن غايته من الترحال، فإن نهايته توحي ببغيته، 
فق�د كان يبحث عن الس�عادة المفقودة في أرجاء العالم، ول�م يكن يدري أن بغيته موجودة في 

مدينته القديمة التي اكتشف فيها نبع الرضا النفسي الذي يضاهي رضا المتصوفين.
لق�د عاد إلى أحض�ان نخلته التي ترمز إلى الصحراء أو الفض�اء المحلي، وكأنه ينفض عنه 

)1( المصدر نفسه. ص 134
)2( يرجع إلى »الرواية«. ص 13

)3( المصدر نفسه. ص 126
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غبار الثقافات األخرى التي عرفها في ترحاله ويعود إلى أصله وجذوره المكتش�فة التي تماثل 
جذور تلك النخلة:

»لق�د فّك�ر مرة.. بجن�ون المحب، أن ينقلها م�ن مكانها إلى البيت الجديد، غير أن تش�بث 
جذوره�ا بش�كل ش�يطاني في األرض القديم�ة، أخافه، وخ�اف عليها، ارتضى فق�ط برؤيتها، 

والمكوث تحتها، منتظرًا رحمة الله، وما يتساقط عليه من رطبها الجني«)1(.
وكما نرى، فإن بطل هذا النص كان يخوض صراعًا خفّيًا من أجل إدراك مبتغاه، ولكن هذا 
الصراع يظل صراعًا ذاتّيًا، أي أنه كان يصارع ذاته، وكأنه شاعر رومانسي عتيد، خالفًا  لصراع 

أبطال الرواية الذين يخوضون صراعًا موضوعّيًاً ضد اآلخر.
وما كان يؤرق بطل هذا النص ويؤجج الصراع في أعماقه هو االختيار الحاس�م بين »رأس 
على جثة، أو جثة بال رأس«)2(؛ أي االختيار بين نزوات الجس�د وبين نزوات الروح أو العقل، 
أو االختيار بين نزوات المادة، بين نزوات الروح، ولذلك نراه متذبذبًا، يس�ير في طريق المادة 
حين�ًا فيض�رب ف�ي مناكب األرض منق�ادًا إلى أهوائها، ولكنه يراجع نفس�ه م�ن حين إلى آخر 
فيغالب شوقه إليها ويهفو إلى فردوس الروح وطهره، وهذا التذبذب يعبر عنه الراوي صراحة 
منذ الصفحات األولى، فيصف حال الفتى الذي يعيش حياة التمزق بين نزوات الجسد ونشوة 

الروح:
»يتهجد لياًل، يبكي دْمعًا صوفيًا في الليالي العشر، يرتعد نشوة من ريح مكة في الفجر، لكنه 

لو عصب عينيه وخاط جفنيه، فسيعرف طريق ملهى »كوروسامبا« الباريسي«)3(!
ولعل طبيعة الصراع في هذا النص تظل أهم عالمة جوهرية تنأى به عن طبيعة النوع الروائي، 
وكأن الكاتب أحس بهذه المفارقة اإلبداعية في عمله، فأراد أن يتالفاها بجملة من اإلجراءات 
الفني�ة التي ظلت إجراءات »تكتيكية« ولم َترَق إلى مس�توى اإلجراءات »االس�تراتيجية« التي 

تشكل طبيعة النص.
وه�ذه اإلجراءات تتراءى لنا تحديدًا في التناص التاريخي والديني والفولكلوري واألدبي 

)1( المصدر نفسه. ص 125
)2( المصدر نفسه. ص 160

)3(»الرواية«. ص 27
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والسياس�ي)1(، كما تتراءى في خامات س�ردية مبتدعة، مثل خامة زيارة العالم اآلخر التي تبدو 
كأنها حلم يقظة)2(؛ وخامة س�قوط البطل طفاًل في بئر »المطّوعة كنة«)3(، وهي الخامة السردية 

التي يرويها الراوي في النص بضمير الغائب.
وه�ذه الخامات الس�ردية التي يهيمن عليها الخي�ال المبدع الذي يعد من س�مات الرواية، 
تظ�ل هامش�ية بالقياس إلى طغيان »أن�ا« الكاتب وطغيان الصراع الذاتي، وه�و ما يكتم النَفس 

الروائي في هذا النص.
ج - شعرية الخطاب اللغوي؛ ذلك أن طبيعة اللغة التي استخدمها الكاتب في هذا النص تنضح 
شعرية؛ ألنها تقوم على االنزياحات واإليحاءات والرموز والتشبيهات والكنايات أكثر مما 
تقوم على األداء الروائي المباشر الذي ينأى عن اإلنشائية.ويكفي في هذا المقام أن نتمثل 

بالعينات اآلتية:
- »في هذا المساء الموسكوفي الجميل، كقط أبيض نظيف، يرتجف مبلواًل من البرد، ومن 

خواء الرغبة«)4(.
- »يرى خط الظهر، ذلك الفاصل بين الصلب والترائب«)5(.

- »يصل�ي للنج�وم التي تعرفه كأمه، يبدو س�هاًل كش�ربة م�اء، غير أنه ليس ه�و، يدعو هذا 
الجسد المرقى بتعاويذ الدالل، يعتقه لكي يرقص الجولة األخيرة على نخبه«)6(.

- »الزم�ن أق�وى المصارعي�ن أيه�ا الس�لطان المعشوش�ب باألزه�ار والنارنج واألس�ئلة 
والحريم«)7(.

- »لكنها لم تكن كوجه باريس.. كانت كحورية ساقتها الرياح الطروب البعيدة، والسحب 

)1( يرجع – على سبيل المثال – إلى الصفحات اآلتية من النص: 47، 50، 53، 56، 57، 59، 60، 61، 62، 63، 66، 
109 ،101 ،100 ،80

)2( »الرواية«. ص 98 - 103
)3( »الرواية«. ص 66، 67، 124

)4( »الرواية«. ص 23
)5(المصدر نفسه. ص 22
)6( المصدر نفسه. ص 47
)7( المصدر نفسه. ص 50
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المثقلة بعافية األرض، كانت كامرأة من جبال األولمب«)1(.
- »يعذب النفس األمارة بالحياة«)2(.

- »وعواء كبكاء الذئب المهرول من العطش إلى العطش«)3(.
وإذا كانت اللغة الروائية ترقى إلى مس�توى ش�عرية الش�عر في بعض المواقف، فإنها تطغى 
عل�ى هذا الن�ص طغيانًا الفتًا للنظر، وهو ما يؤكد حضور الش�عر بوصفه نوعًا، على الرغم من 

تمرده على سمت الصيغ اإليقاعية التي تميز الشعر.
د - أدب الرحالت: يتراءى هذا النوع األدبي بوضوح مشّكاًل أكثر األنواع ظهورًا في هذا النص، 

وهو ما أثر كثيرًا في بنائه.
كان بطل هذا النص مغرمًا بالتقاط فتات ذكريات زياراته إلى مدن العالم وتدوين انطباعاته 
عليها، مث�ل »باريس«، و»لندن«، و»لينينغراد«، و»بيروت«، و»صنعاء«، و»الرباط«، و»بغداد«، 

و»دمشق«، و»موسكو«، و»الجزائر«، و»تونس«، و»عمان«، و»ڤيينا«، و»القاهرة«، وغيرها.
وفي كثير من األحيان كان وصف تلك المدن واس�تعادة ذكريات البطل فيها يطول إلى حد 
يوقف حركة السرد التي كانت باهتة أصاًل،ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بوصف القاهرة:

»القاه�رة.. تحت�اج منه أن يردد على مس�امعها الكثير من الكلمات لك�ي تعطيه أذنها أواًل، 
وإلى الكثير من الغزل لكي تعطيه أذنها أواًل، وإلى الكثير من الغزل لكي تعيره التفاتة وّد، وإلى 

الكثير من ترديد ما قاله آنًفا، لكي ُتقبل عليه وال ُتدبر.
القاهرة.. هي المحروسة اليوم أكثر مما مضى..

الي�وم هي محروس�ة بعمائم بيضاء للرجال، وأخرى للنس�اء، والش�وارع التي كانت تنبض 
بصعاليك العرب، هي خالية اليوم من صعاليكها، ال وجود إال لحديثي النعمة، وُمْحِدثي الفتنة 

وشطار االنفتاح.. لقد قلبوا الهرم، وغادر الكثير من أمكنتهم.
حت�ى الصبّي�ة الممتلئة البضة »أم مالي�ة لف« غادرت الحارة، م�ن دون رجعة، تاركة الفتنة 
لألقمش�ة الغالظ وأش�رطة التس�جيل، التي ترعد بصوت ش�يوخها الج�دد، وجلبتهم، مهددة 

)1( المصدر نفسه. ص 57
)2( المصدر نفسه. ص 107
)3( المصدر نفسه. ص 131

Mos2lt_NasRwa2i.indd   391 8/11/10   1:51 PM



392

بالوي�ل والثب�ور، وعظائم األمور، ألي وجه المع تحت س�ماء قاهرة المع�ز لدين الله.. قاهرة 
األلف مئذنة أو يزيد.

لق�د تخفى الجميع، واختفى بتفاصيله.. الش�وارع اليوم كتلة واحدة، أغنية واحدة، مالبس 
متشابهة.. ضيق.. وحر.. وغبار يعلو الجميع، زحمة وضجيج، وأصوات مناشير قرب األذن. 

كذب.. وشتائم.. وحسد.
هواء أسود.. وروائح ديزل رديء.. واحتراق إطارات.. ومبشرون بالجنة.

القاه�رة.. ل�م تكن هكذا، لق�د حولوها إلى عجوز، كما هي العجوز الش�ريرة في حكايات 
األطف�ال، اختفت تفاصي�ل األنثى المصرية من الش�وارع.. تلك التي كان�ت تحتفي بأي بروز 
أنثوي، اآلن.. ما تراه، هي أشباح مدرسات في مناطق نائية أو هن على أبواب ترقية إلى درجة 

وكيلة مدرسة، أو ناظرة سيتركها زوجها بعد قليل.
هجرت أغاني عبد الحليم الشرفات.. تلك التي شهدت أحلى ليالي العمر.

غ�اب حتى ذلك التألق الس�ينمائي المبالغ فيه بعض الش�يء، في مالبس الباش�ا واألفندي 
ومقشة الذباب، الهانم والقبعة والنظارة الكبيرة والقفازات السوداء والسيجارة الطويلة الكاذبة، 
ولكنة الحديث، التغنج ومشاهد السينما المركبة.. الطشت وغسل درج السلم والتحضير لليلة 

الجمعة.
لم يعد من القاهرة، غير ما بقي من قصص في َمْن ش�ابت رؤوس�هم، أو في ذاكرة الروائيين 

المخمورين بحكايات األمس البعيد«)1(.
فما من ريب في أن مثل هذه االنطباعات التي تصنف في خانة أدب الرحالت، كان الكاتب 
قد دونها في إحدى زياراته إلى القاهرة قبل الش�روع في كتابة هذا النص األدبي، ولذلك فإنها 

تظل انطباعات مقحمة على بناء النص، ويمكن حذفها بسهولة دون أن يختل ذلك البناء.
* * *

وصف�وة الق�ول أن »طائر« ناصر الظاهري يعد طائرًا جديدًا هجينًا، فال هو من طيور الرواية 
البحت�ة، وال هو من طيور الش�عر أو الرحلة أو الس�يرة المحضة، وإنم�ا هو حصيلة مالمح هذه 
الطيور جميعًا، ولكنه يظل طائرًا جمياًل ومدهشًا ومتميزًا بين الطيور المغردة في حديقة األدب 

)1( »الرواية«. ص 113 - 114

Mos2lt_NasRwa2i.indd   392 8/11/10   1:51 PM



393

اإلماراتي المعاصر، ولذلك كله نستنكف عن تصنيفه في أي فصيلة من فصائل األنواع األدبية، 
ونقترح تصنيفه في فصيلة النصوص األدبية الس�ردية التي تتمرد على مواصفات تلك األنواع، 
وتستعصي على التمدد في قوالبها الضيقة، وقد نصنفه في خانة الرواية بتحفظ شديد، طالما أن 

السرد يظل جوهره األكثر لفتًا للنظر، غاضين الطرف عن تداخل وتواشج األبنية به.
وإذا كانت الرواية فّنًا أدبّيًا مركبًا يستوعب هذا التداخل والتواشج بطبيعته، فإن الذي يسيء 
يتراءى إلى التآلف واالنسجام بين األنواع األدبية المتقاطعة في هذا النص كونها تظل محافظة 

على خصائصها المتنافرة، ما عدا الشعر الذي تنحل خصائصه في النسيج اللغوي الروائي.
* * *
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 قراءة في رواية »الرجل الذي اشترى اسمه«
لـ »منصور عبد الرحمن«

عل�ى غي�ر ع�ادة الكتاب الروائيي�ن يطالعنا األس�تاذ منصور عب�د الرحمن في ه�ذه الرواية 
بمقدم�ة يعب�ر فيها عن معاناته وإحساس�ه باالضطهاد بوصف�ه كاتبًا إلى درجة أن�ه أحرق كتبه، 
معلاًل نفس�ه بأنه لم يكن »األول في التاريخ من يحرق مؤلفاته، ولن يكون األخير«)1(، كما أنه 
يش�جع النق�اد على نق�د روايته بموضوعية، مؤكدًا أن هذا النقد أحب األش�ياء إل�ى قلبه ما دام 

يوجهه »إلى طريق الصواب«)2( ويدفعه إلى »التطور التراثي«)3(.
ولع�ل ه�ذا كله جعلني أنك�ّب على هذه الرواي�ة، فأقرأها، وأدون هذه الفقرات، عس�ى أن 
تس�هم ف�ي التعريف بهذا الكاتب الخليج�ي الواعد، وتثمن عمله تثمين�ًا ينأى عن المجامالت 

التي تنضح بها كثير من الكتابات النقدية هذه األيام.
مؤدى هذه الرواية أن المواطن »سعيد النعمان« يرزق بصبي ميمون يسميه »فايز« وما يلبث 
أن يس�تدعيه الحاكم إلى قصره كي يأمره بأن يغير اس�مه، ألنه رزق هو اآلخر بصبي أطلق عليه 
االس�م ذاته، ونصبه وليًا للعهد، ولكن »س�عيد النعمان« يرفض بش�دة تغيير اسم ابنه ويرى في 
موق�ف الحاك�م ظلمًا كبيرًا وعدوانًا على حق من حقوقه المش�روعة الت�ي ال ينازعه فيها أحد، 

ولو كان الحاكم.
ويتوس�ط وجهاء القرية )التي ال يس�ميها الكاتب( بين الحاكم و »سعيد النعمان« فيحملون 
ه�ذا المواطن على بيع منزله حتى يس�ّدد مبلغ ثالثين ألف دين�ار للحاكم تطييبًا لخاطره وعدم 

رميه في غياهب السجن.
وبذلك يصبح »سعيد النعمان« أول رجل في التاريخ يشتري اسم ولده حفاظًا على سمعته، 

وصونًا لكرامته وحريته.
ون�رى الحاكم بعد هذه الحادثة يبتّز رعيته، فيص�در قوانين وأوامر جائرة بغرض الحصول 

)1( منصور عبد الرحمن: الرجل الذي اشترى اسمه. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت2001 ص11
)2( مقدمة الرواية. ص9

)3( المصدرنفسه. الصفحة نفسها.
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عل�ى الم�ال، كأن يص�در أمرًا يقضي بدفع رس�وم عل�ى المواليد)1(، وأمرًا يقضي بدفع رس�وم 
مقاب�ل عق�د ال�زواج)2(، وقرارًا يمن�ع دفن الموتى دون دفع رس�م اإلذن بذل�ك)3(، وقرارًا آخر 

يفرض رسومًا على كل من يرغب في تطليق زوجته)4(، وهكذا دواليك.
وبعد وفاة »س�عيد النعمان« يرزح »فايز« تحت أعباء المس�ؤوليات المادية الجس�يمة التي 
تتطلبه�ا رعاية أس�رته، ويعاني من الرس�وم الكثي�رة التي يفرضها الحاكم، بما في ذلك رس�وم 

أسماء أبنائه.
وكم�ا ن�رى فإن منصور عب�د الرحمن يقدم مضامين تكاد تكون مباش�رة، مؤداها اس�تالب 

اإلنسان وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه وابتزازه ومجابهته الُظلَم بمفرده.
وال ريب في أن هذه المضامين والرؤى ليست أصيلة؛ فقد سبق لعدد من الكتاب الخليجيين 
أن عبروا عنها في أعمالهم الروائية، وفي مقدمة هؤالء الكتاب الكاتب الس�عودي الراحل عبد 
الرحمن منيف في »ش�رق المتوس�ط«)5(، و »مدن الملح«)6(، و »اآلن هنا«)7(، ومحمد حس�ن 

الحربي في »أحداث مدينة على الشاطئ«)8(.
إاّل أن طروح�ات منص�ور عبد الرحمن تتس�م بكثير م�ن المرارة والج�رأة، على الرغم من 
افتقار عمله إلى الحرفية الفنية، وخاصة من حيث البناء ورس�م الش�خصيات واألسلوب، وهو 

ما سنقف عنده بشيء من التفصيل في الفقرات اآلتية.

1 - البناء:
يع�رض منص�ور عب�د الرحمن أحداث روايته عن طريق الس�رد المباش�ر، فيقدم ش�خصية 
»فايز بن س�عيد« الذي يتس�اءل منذ بداية الرواية عن هويته )من أنا؟()9(، ويجيب عن الس�ؤال 

)1( الرواية. ص61
)2(  المصدر نفسه. ص62

)3( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)4( المصدر نفسه. ص63

)5( عبد الرحمن منيف: شرق المتوسط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة التاسعة. بيروت1993
)6( عبد الرحمن منيف: مدن الملح. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الرابعة. بيروت1992
)7( عبد الرحمن منيف: اآلن هنا. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة الخامسة. بيروت1997

)8( محمد حسن الحربي: أحداث مدينة على الشاطئ. دار الفارابي. بيروت1986
)9( منصور عبد الرحمن: الرجل الذي اشترى اسمه. ص17
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بأس�لوب تقريري مباش�ر، مس�تعرضًا هواجس�ه الوجودية، وكفاحه المس�تمر م�ن أجل تأكيد 
ذاته وش�ق طريقه في حياة تبعث على اإلحباط واليأس والقلق والضياع واإلحس�اس الممض 

باإلخفاق واالنهزام. 
وبع�د صفح�ات عديدة نلتقط خيط الحدث الروائي في ه�ذا العمل، ولكن ذلك الخيط ال 
يقدمه »فايز«، وإنما يقدمه والده »س�عيد النعمان« الذي يس�رد قصته مع الحاكم المستبد الذي 
أراد أن يحرم�ه م�ن حق تس�مية ابن�ه، ويفرض عليه غرام�ة مقابل احتفاظه بذلك االس�م الذي 

أطلقه على ولي العهد.
ومن هنا يأتي الخلل في بناء الرواية؛ فقد كان من األولى أن تسرد األحداث من وجهة نظر 
بط�ل الرواي�ة وحده، طالما أن الكاتب قد اختار أس�لوب الس�يرة الذاتية الس�ردي، ولكن والد 
»فايز« يس�تمر في سرد األحداث لصفحات عديدة، وال يستلم البطل زمام السرد من جديد إال 

في نهاية الرواية تقريبًا.
وال�ذي جع�ل هذا الخلل فاقعًا والفت�ًا للنظر أن البطل يقدم زمام الس�رد إلى والده دون أن 
يختفي تمامًا، ناسيًا أن السياق الزمني التاريخي يقتضي غيابه تمامًا، طالما أنه كان صبيًا ال يفقه 
ش�يئًا في فت�رة صراع والده مع الحاك�م. إنها مفارقة بنائية تس�يء كثيرًا إلى منط�ق الزمن الذي 
يسلك األحداث في الرواية.وهذه المفارقة البنائية تبدو لنا بوضوح منذ بداية عرض األحداث:

»ذات صباح من أيام الربيع الدافئ بشمس�ه، الرائع بطقس�ه، الزاهي بفراش�اته ذات األلوان 
الجميلة التي تضفي جمااًل على حديقتنا البديعة، وبينما كانت والدتي تهم بوضع طعام الفطور 
لوالدي وأختي فريدة التي تكبرني بثالث سنوات بالقرب من جذع سنديانة عتيقة تقف شاهدًا 
عل�ى مصائ�ب الزم�ان وتقلبات الحياة تتوس�ط حديق�ة منزلن�ا المطلي بالل�ون األبيض، ذات 
الس�قف القرميدي األحمر، غرفُه واس�عٌة، دهاليزُه فس�يحٌة، تدخله أش�عة الشمس من نوافذه، 
وتتس�رب إلى كل زواياه، إنه يعّج بالحياة والسعادة العائلية. سمعت والدتي طرقات قوية على 

الباب الخارجي«)1(. 
إن الكات�ب ال�ذي يع�رض األحداث هنا من وجه�ة نظر »فايز« الذي يقدمه بوصفه ش�اهدًا 
ومراقب�ًا، ينس�ى أنه كان صبيًا صغيرًا ال يفقه ش�يئًا عندما نش�ب الخالف بين »س�عيد النعمان« 

)1( الرواية. ص26
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وبين الحاكم!
واألح�داث الت�ي يعرضه�ا منصور عب�د الرحمن ف�ي هذه الرواي�ة بهذه الصيغة ال تش�كل 
م�ادة روائي�ة كافية، ولذلك فإن هذا العمل جاء أقرب ما يكون إلى صيغة القصة أو المس�رحية 

القصيرة.

2 - رسم الشخصيات: 

لم يهتم الكاتب كثيرًا برسم شخصيات روايته بأبعادها المادية واالجتماعية والسيكولوجية، 
ولذلك فقد جاءت مفتقرة إلى التميز واإلقناع والحياة، بل إن بعضها كان أش�باحًا ال نعرف إال 
أس�ماءها، مثل »علي بن س�الم بن ثاني« و »عبد الله بن عيس�ى« و »سالم ابن سعيد« و »محمد 

بن حمد الجفالوي«.
وق�د حاول الكاتب أن يجس�د مالمح بعض هذه الش�خصيات دون ج�دوى، ألن محاولته 
كانت محكومة بأس�لوب الوصف التقريري، ويكف�ي أن نتمثل هنا بمحاولته وصف »عبد الله 

ابن عيسى«، وهو أحد وجهاء القرية الذين أرادوا الوساطة بين »سعيد النعمان« والحاكم:
»رج�ل م�ن كبار القوم وأش�دهم وق�ارًا، له مكان�ة مرموقة ف�ي المجتمع، متوس�ط القامة، 
يميل إلى الس�منة قلياًل، عريض المنكبين، قوي البنية، فصيح اللس�ان، بليغ المنطق، في العقد 
الخام�س م�ن عمره، يحترمه األع�داء قبل األصدقاء، أهم من كل هذا أن�ه من المعروفين لدى 

الحاكم«)1(. 
فليس من ش�ك في أن مث�ل هذا الوصف الجامد المقتضب ال يس�مح بالغوص في أعماق 
شخصية »عبد الله بن عيسى« وال يميزها عن غيرها من سائر شخصيات الوفد الذي سعى إلى 
مقابل�ة الحاك�م، كما أن مثل هذا الوصف يأتي جاهزًا دفعة واحدة، وال يأتي من خالل مواقف 

متعددة في الرواية وال يسهم في صنع حركتها.

3 - الفضاء:

لقد جاء الفضاء في هذه الرواية معزواًل عن مصائر الشخصيات وطبيعة المواقف والمرامي، 
ولذلك لم يس�تطع الفضاء أن يس�هم في بناء دالالت الرواية ومضامينه�ا، بل كان ُمْقحمًا على 

)1( الرواية. ص41
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ذلك البناء، ال يمّت إليه بصلة شعورية أو فكرية.
ويمكن أن نستأنس لهذا الرأي بفقرات من وصف الفضاء في »الرجل الذي اشترى اسمه« 

على النحو اآلتي:
يصف الكاتب الصحراء في معزل عن شخصية بطل الرواية في الفقرة اآلتية:

»والصحراء تتراءى وكأنها سجادة مدت إلى ما ال نهاية، تخدع الناظر بسرابها كأنها حسناء 
تغوي فارس�ًا بابتس�امة عذبة ش�هية، فكلما اقترب من ثغرها الحت بوجهها عنه كبرق الح عنه 

وابتعد«)1(.
- يصف الكاتب الطبيعة على النحو اآلتي:

»هي الطبيعة في فصل الصيف، ما أجملها حين يلتقي البحر بس�مائها ليرس�م لوحة طبيعية 
بديعة خالبة استحوذت على القلوب وفتنتها. كم يتمنى المرء أن يحتضن حبيبته ويشاهدا معًا 
بدرًا أنار الكون، فزّينه فرقصت من حوله النجوم وكأنها ثريا والنسيم يداعبها. شهر تموز وربة 
العش�ق فيه اش�تاقت إلى حبيبها تنتظر وصوله بين كروم العنب والمشمش واإلجاص والكرز، 

تنتظره بثوبها األبيض الذي يبرز مفاتنها وبفارغ الصبر كي يخطفها«)2(.
- ويصف الكاتب الربيع على النحو اآلتي:

 »ومر الشتاء وانقضى بأيامه ولياليه ببردها القارس، ليطل علينا فصل الربيع مبتسمًا والطبيعة 
تبتهج بثوبها الجديد، لبست أجمل فساتينها وتمايلت راقصة على خرير الماء وزغردة العصافير 
مثلما تتمايل الحس�ناء راقصة بين ذراعي حبيبها ناسية متناسية ما حولها. تتفتح براعم الزهور، 
ويمتص النحل طيب رحيقها، والفراش�ات تنتق�ل من زهرة يانعة إلى أخرى وكأنها تبحث عن 

سر الوجود«)3(.
إن هذا الفضاء -كما يقدمه الكاتب- يأتي ُمقَحمًا على بناء الرواية دون ش�ك، ولذلك فإنه 
ال ي�ؤدي وظيفة فنية محددة تخدم عناصر العمل الروائي، وبالتالي  يمكن االس�تغناء عنه دون 

أن يختل بناء الرواية.

)1( الرواية. ص24
)2( الرواية. ص68-67

)3( الرواية. ص67
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وكأني بالكاتب هنا يريد أن يصف الطبيعة كما تبدو له هو ال كما تبدو للشخصية الروائية.

4 - األسلوب:

ين�أى أس�لوب الرواية عادة ع�ن الجمود والعب�ارات المكرورة أو »المس�كوكة«، ويتس�م 
باإلب�داع والتميز، وهو ما نفتقده في أس�لوب منصور عبد الرحمن الذي تش�وبه »كليش�هات« 
لغوية محفوظة، مثل »الحاكم بلحمه ودمه«)1(، و »الخير ال يعدم جوازيه ال يذهب العرف بين 
الله والناس«)2( )وهذا نثر لبيت شعر معروف(، و »شد الرحيل«)3(، كما أن لغة الكاتب تتخللها 

كثير من األخطاء النحوية التي ال يتسع المقام للوقوف عندها في هذه العجالة)4(.
ومما أضعف أس�لوب هذه الرواية اس�تعانة الكاتب ببعض النصوص الش�عرية على س�بيل 
االستش�هاد ف�ي بع�ض المواق�ف)5(، وذل�ك بطريقة تقليدي�ة ال بطريق�ة التناص ال�ذي أصبح 

مشروعًا في السرد المعاصر.
* * *

وأي�ًا ما يكون األمر، فإن النق�د يمكن أن يوجه إلى الكاتب، ولكنه ينبغي أن يحتفظ للكتابة 
باحت�رام زائ�د، فال »يفرض عليه كهانت�ه الذاتية«)6( على حد تعبير »إنريك أندرس�ون إمبرت«، 
عل�ى الرغم من أن األس�تاذ منص�ور عبد الرحمن يرح�ب بهذه »الكهانة« كم�ا يبدو من خالل 
مقدمة روايته، وهي المقدمة التي كان من األفضل أن يستغني عنها كي يحرر نصه من أي حكم 
مس�بق أو إره�اص مقيد يكبح جماح خي�ال المتلقي، على الرغم م�ن أن ذلك الخيال يصطدم 
ف�ي هذه الرواية بكثير من األس�وار والقضبان التي تقيده، س�واء من حي�ث المبنى أم من حيث 

)1( الرواية. ص42
)2( الرواية. ص44
)3( الرواية. ص41

تحدي«  أمام  »أنت  وقوله  فاعاًل«؛  تراني  »ماذا  وصوابه  )ص32(،  فاعل«  ترانى  قوله:»ماذا  األخطاء  هذه  من   )4(
«؛ وقوله »ال يتركوني وشأني« )ص40(، وصوابه »ال يتركونني وشأني«؛ وقوله  )ص40(، وصوابه »أنت أمام تحدٍّ
»إن قلت له شيء« )ص47(، وصوابه »إن قلت له شيئًا«؛ وقوله »هل يعتبر هذا اتفاق« )ص49(؛ وصوابه »هل 

يعتبر هذا اتفاقًا« )هذا بغض النظر عن استخدام الفعل يعتبر في غير ما وضع له في المعجمات(.
)5( يرجع إلى الرواية. ص44، 45، 65، 69، على سبيل المثال.

اآلداب.  مكتبة  منشورات  مكي.  أحمد  الطاهر  الدكتور  ترجمة  األدبي.  النقد  مناهج  إمبرت:  أندرسون  إنريك   )6(
القاهرة 1991م، ص49.
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 الصوت المنفرد في رواية »تثاؤب األنامل«
لـ »رحاب الكيالني«

�ن أعمال »دوستويفس�كي«  يع�د الناق�د الروس�ي الكبي�ر »ميخائيل باختي�ن« أفضل من ثمَّ
الروائية، وأفضل من وضع يده على سّر من أهم أسرار عبقرية هذا الكاتب العالمي الفذ، وذلك 
من خالل النزوع الموضوعي الذي يتراءى في »تعدد األصوات« في أعمال »دوستويفسكي«، 
وه�و م�ا جعله في نظر »باختين« مبتك�رًا لنمط كان مجهواًل في التفكي�ر الجمالي األوربي، بل 

جعله في نظره واحدًا »من أعظم المجدّدين في ميدان الشكل الفني«)1( على اإلطالق.

لم يكن »دوستويفسكي« يكبل أبطاله بمنظوره الفكري الخاص، ولم يكن يتخذ منهم أبواًقا 
تذيع آراءه النقدية المتميزة، بل كان يمنحهم حريتهم التي تضمن لهم التعبير عن رؤاهم الفكرية 
المس�تقلة، ومن هنا ال نس�تغرب عندما تطالعنا أصوات أبطاله، من أمثال »إيفان كارامازوف«، 
و»سمردياكوف«، و»ستافروجين«، و»أليوشا«، و»ميشكين«، بوصفها أصواًتا متناقضة متباينة.

م�ن هن�ا كان »دوستويفس�كي«، برأي »باختي�ن«، هو »خال�ق الرواية المتع�ددة األصوات 
Polyphone، لقد أوجد صنفًا روائّيًا جديدًا بصورة جوهرية، ولهذا السبب بالذات فإن أعماله 

اإلبداعية ال يمكن حشرها داخل أطر محددة من أي نوع. وهي ال تذعن ألي من تلك القوالب 
األدبي�ة التي وجدت عبر التاري�خ والتي اعتدنا تطبيقها على مختلف ظواه�ر الرواية األوربية. 
ففي أعماله يظهر البطل الذي بنى صوته بطريقة تش�به بناء صوت المؤلف نفس�ه في رواية ذات 
نم�ط اعتي�ادي. إن كلم�ة يتلفظ بها البطل حول نفس�ه هو بال�ذات، وحول العال�م، تكون هي 
األخرى كاملة األهمية تمامًا مثل كلمة المؤلف االعتيادية. إنها ال تخضع للصورة الموضوعية 
الخاصة بالبطل بوصفها سمة من سماته، كذلك هي ال تصلح أن تكون بوقًا لصوت المؤلف، 
ه�ذه الكلمة تتمتع باس�تقاللية اس�تثنائية داخل بنية العمل األدبي. إن أصداءه�ا تترّدد جنبًا إلى 
جن�ب م�ع كلمة المؤلف، وتقترن بها اقتران�ًا فريدًا من نوعه، كما تقترن م�ع األصوات الكبيرة 
الطبعة  للنشر.  توبقال  دار  التكريتي.  نصيف  جميل  الدكتور  ترجمة  دوستويفسكي.  شعرية  باختين:  ميخائيل   )1(

األولى. الدار البيضاء 1986 ص 5
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القيمة، الخاصة باألبطال اآلخرين«)1(.
ه�ذه الس�مة التعددي�ة في األص�وات في الرواي�ة كانت مفقودة ف�ي أعمال الكت�اب الرواد 
م�ن العرب، الذين اتخ�ذوا من أبطال رواياتهم أبواقًا يبثون أصواته�م من خاللها، وهو ما نراه 
بوض�وح في »زين�ب«؛ لهيكل؛ و»يوميات نائب في األرياف« و»عصفور من الش�رق« و»عودة 
ال�روح« لتوفي�ق الحكي�م؛ و»األجنحة المتكس�رة« لجبران خلي�ل جبران؛ و»الح�ي الالتيني« 
لس�هيل إدري�س؛ و»الدروب الوع�رة« لمولود فرع�ون؛ و»الهضبة المنس�ية« لمولود معمري؛ 

و»سارة« لعباس محمود العقاد؛ و»رصيف األزهار ال يجيب« لمالك حداد.
ول�م تنض�ج الرواي�ة العربي�ة إال في كن�ف األجيال األخ�رى المتعاقب�ة التي نزع�ت نزوعًا 
موضوعّي�ًا وقدمت أصواتًا متعددة في العمل الروائي الواحد، ويكفي أن نس�تأنس هنا بأعمال 
كت�اب م�ن أمثال »نجيب محف�وظ«، و»محمد ديب«، و»حن�ا مينه«، و»عب�د الرحمن منيف«، 
و»الطاه�ر وط�ار«، و»الطاه�ر بن جل�ون«، و»عب�د الحميد بن هدوق�ة«، و»رش�يد بوجدرة«، 

و»جمال الغيطاني«، و»عبده خال«.
تش�كل هذه النقلة في تقديرنا أهم ملمح من مالمح تطور الرواية العربية المعاصرة، ولكن 
بعض الكتاب ما يزالون يغردون خارج الس�رب، فيريدون أن يعودوا بالرواية العربية إلى نقطة 

البداية أو مرحلة الريادة الفجة.
والذي يشفع لهؤالء الكتاب أنهم كتاب هواة ال يحملون مشروعًا روائّيًا معينًا يقدم إضافات 
إل�ى تجرب�ة الرواية العربية ويثريه�ا؛ فأقصى طموحهم أن يعبروا عن تجرب�ة فردية في عمل أو 

عملين، ثم تخمد أصواتهم وتخبو ذباالتهم إلى األبد، وكأنها فقاقيع طارئة، أو نيازك عابرة.
وأرج�و أال تك�ون رواية »تثاؤب األنام�ل« لرحاب الكيالني تنتمي إل�ى أعمال مثل هؤالء 

الكتاب الهواة، على الرغم من كونها تصدر عن صوت منفرد، كما سنرى.
»ليل�ى« بطل�ة هذه الرواية زوجة وأم لثالثة أطفال، تنقطع عن دراس�تها الثانوية وتتزوج من 
الش�اب »منصور« »بحثًا عن الصداقة، ورغبة في مجاراة بنات الثانوية، أو ربما حماية لنفس�ها 
من االنجراف والوقوع في الخطأ«)2(، على حد تعبير ابنتها البكر »نورا« التي كانت تقرأ بوحها 

)1( ميخائيل باختين. ص 11
)2( رحاب الكيالني: تثاؤب األنامل. إصدارات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2004 ص 105
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في مذكراتها الخاصة التي كانت تخفيها في صندوق خاص.
م�ا تلب�ث »ليلى« أن تكتش�ف حقيقة زوجها ال�ذي أصبح يضربها ويهجرها ويس�هر خارج 
البي�ت، ويتخل�ى عن مس�ؤوليته التربوية، ول�م يتورع عن إحضار عش�يقته »ماريان�ا« إلى بيت 

الزوجية، زاعمًا أنها صديقة له.
تح�اول »ليل�ى« أن تق�اوم وتس�تعيد زوجها حفاظ�ًا على بيتها م�ن االنهي�ار وحرصًا على 
مس�تقبل أبنائه�ا، ولكنها تخفق في ترويضه، فتضطر إلى أن تغ�ادر البيت إلى جهة مجهولة في 
نهاي�ة المطاف، وتتخلى ع�ن أبنائها الذين يفتقدون حنان األم، ويعان�ون من بالدة األب الذي 

يصاب بصدمة نفسية تجره إلى حافة الجنون.
وتق�دم الكاتب�ة تفاصيل هذه األحداث من خالل مذكرات »ليل�ى« التي كانت ابنتها »نورا« 

تطلع عليها بفضول وتوجس.
إن صوت »ليلى« هو الذي كان طاغيًا في سائر فصول الرواية؛ فاألحداث كانت تروى من 

منظورها وحدها، ولعل صوتها كان يمثل صوت الكاتبة نفسها.
وهن�ا ينبغي أن نحتاط ونحترز؛ ألن القرائن الظاهرية ق�د تضلل المتلقي؛ فليس بالضرورة 
أن يك�ون بط�ل الرواية حاماًل منظور المؤلف ومعبرًا عن أيديولوجيته أو موقفه.ما يهمنا هنا أن 
نلف�ت النظ�ر إلى حرص الكاتبة على إس�ماع صوت »ليلى«، ومصادرة أصوات الش�خصيات 

األخرى، وتكميم أفواهها بإصرار الفت للنظر.
ومع ذلك فإن صوت »منصور« يتسرب من خالل اعترافات »ليلى« في مذكراتها؛ إذ يستطيع 
المتلقي أن يس�ترق الس�مع إلى صراخ »منصور« المختنق، ويستش�ف حش�رجاته المنفلتة من 
قمقم�ه المغلق.ويمكنن�ا أن نصغي إلى هذا الص�وت المكبوت من خالل تذب�ذب »ليلى« في 

رسم صورة »منصور«.
دأبت »ليلى« في مذكراتها على تقديم نفسها بوصفها ضحية زوج مخادع متحجر متغطرس 
مس�تهتر، يحتق�ر زوجته، ولكنه في الوقت نفس�ه يريد أن توفر له »غط�اء اجتماعيًا ضروريًا«)1( 
يس�تر عوراته أمام اآلخرين، فيحرص على االحتفاظ بها، كما دأبت »ليلى« على تقديم نفس�ها 
بوصفه�ا صبورة متش�بثة بزوجه�ا، مصرة عل�ى احتمال نك�ده، وبوصفها متيم�ة بذلك الزوج 

)1( الرواية. ص 22
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األرعن، بل إننا نراها تناجيه وتنتظر عودته إلى البيت بفارغ صبر:
»عد أيها النهار.. عد وس�تجدني وردة ندية.. سأختزل المسافات وأقتل الذكرى المؤلمة.. 
ع�د ل�ي.. عد به وس�أطوي هواجس�ي وأدفنها في س�ابع س�ابع أرض.. عد فأن�ا وردة الصباح 
وش�معة الليل.. س�أحتويه بعطري وشذا عبيري، فكلي له.. له هو.. س�أضيء ليله باحتراقي.. 
أبدد عتمته فيراني جس�دًا قمرّيًا.. وس�ادة من حنان مالئكي.. عد أرجوك.. حتى ال تهب ريح 

الذبول فأجف أكثر«)1(.
ونرى »ليلى« كذلك تحس بالغيرة من غريمتها »ماريانا« الشقراء الماكرة، فيزداد تعلقها به، 

وتنقلب الغيرة لديها فتغدو ذات مذاق »لذيذ«)2(، على حد تعبيرها.
ولكنا ما نلبث أن نصغي إلى صوت »منصور« من خالل اعترافات ليلى ذاتها.

إن »ليلى« تعبر عن حس�رتها على كتبها ودفاترها المدرس�ية)3(، كما تعبر عن حسرتها على 
أس�رها بالقفص المنزلي رهينة »الطبخ والنفخ«)4(، على حد تعبيرها.لقد كانت نادمة على ترك 
مقاع�د الدراس�ة التي كان�ت قمينة بتأهيلها إلى الحصول على ش�هادة، ومن ث�م تنطلق فتؤدي 
وظيفتها االجتماعية من خالل العمل والخروج إلى الحياة، ولذلك فإنها تعترف صراحة بأنها 

ال تستطيع أن تضحي بطموحاتها التي كانت ترقد في وجدانها من أجل هذا الزوج:
»ماذا يمنحني هو مقابل س�لبه عمري وحياتي..؟ أال يكفيه أنني راضية باألس�ر في منزله.. 
نتف�ت ريش�ي لئال يس�رح بعي�دًا، أخرج�ت الكثير م�ن البطاقات الحم�راء لصديقات�ي إرضاء 
لمشاعره.. ومع هذا لم يعلم، ولن يفهم بأني أستغني عن الدنيا وما فيها وال أتخلى عن الجري 
وراء المعرف�ة، بأنن�ي أتنفس رائحة الكتب.. وأقالم الحبر والرصاص.. وأنني بال دراس�ة وبال 

حرية فكرية.. بال شهادة لن أقدر أن أمنحه أية سعادة«)5(.
ذل�ك م�ا كتبته »ليل�ى« في إح�دى مذكراتها، وهو يفص�ح بوضوح تام عن س�بب الخالف 

الجوهري بينها وبين زوجها »منصور«.

)1( المصدر نفسه. ص 108
)2( المصدر نفسه. ص 12

)3( يرجع إلى الرواية. ص 131
)4( الرواية. ص 47

)5( الرواية. ص 119

Mos2lt_NasRwa2i.indd   406 8/11/10   1:51 PM



407

ويغ�دو ص�وت »منصور« أكثر ووضوحًا عندما نقرأ ما كتبت�ه »ليلى« عن مغامرتها العاطفية 
مع رجل آخر غير زوجها:

»اقترب�ت بب�طء.. وأن�ا أرى في�ه.. م�اذا أرى..؟! أرى رجاًل رائع�ًا.. عيونه براق�ة.. توحي 
بالتعط�ش لرؤياي.. مش�اعر متدفقة لي�س لها نهاية..! ال أس�تطيع تذكر لون عيني�ه.. فبريقهما 
طغ�ى على لونهما.. ش�فاهه المش�تعلة المرتجفة.. عجزت عن النط�ق.. صمت ألن الصمت 
أبل�غ. هك�ذا ق�ال.. حضنني.. عانقني بح�رارة.. بعفوية.. بعم�ق أذاب بيديه م�ا بقي من جليد 

متجمد في كبدي«)1(.
إن وصف هذه التجربة العاطفية المحرمة يجعل صوت »منصور« يس�مع دون كالم ودون 
آذان، كم�ا يجع�ل تمثال »ليل�ى« الواعية المضحي�ة المظلومة يتهاوى ويتفت�ت ويمتزج بتراب 

األرض الرخوة، وخاصة عندما تكتشف أن ذلك الرجل العاشق كان متزوجًا)2(.
وإذا أردن�ا أن نصغي إلى صوت »منصور« المقموع هنا، فيمكن أن نقرأ فقرات أخرى، من 
مثل تلك الفقرة التي يحتجُّ فيها على زوجته التي تهمل بيتها، فال ترتبه، وال تنظفه كما ينبغي)3(، 
وتلك الفقرة التي تصف حال منصور الذي أصبح أشعث الشعر، مسود الوجه، محمر العينين، 

تائهًا شاردًا بعد هروب زوجته)4(.
وأيًا ما يكن فإن المتلقي يستطيع أن يصغي إلى صوت الزوج »منصور« دون أن ينبس، كما 

يستطيع أن يعيد تركيب صورة »ليلى« المضحية المخلصة المحبة على النحو اآلتي:
إنها فتاة غرة تخلت عن الدراسة من أجل أن تتزوج، ثم ندمت عندما ووجهت بأعباء البيت 
ومس�ؤوليات الزوج واألبناء، فخان�ت زوجها وخانت أبناءها فاّرًة مع عش�يقها، وهو حل غير 
متوق�ع م�ن زوجة نادمة على ترك المدرس�ة؛ فلو كان�ت متلهفة إلى كتبه�ا ودفاترها كما كانت 

تقول، الستأنفت دراستها وحققت حلمها بالحصول على شهادة.
إن »ليل�ى« ب�كل بس�اطة خرجت من أجنحة رواي�ات الكتاب الرومانس�يين ولم تخرج من 
جوان�ح كثبان وواحات اإلمارات، وهو ما أومأت إليه »نورا« التي خاطبت والدتها بعد فراغها 

)1( المصدر نفسه. ص 66
)2( يرجع إلى الرواية. ص 67

)3( يرجع إلى الرواية. ص 109
)4( يرجع إلى الرواية. ص 93
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من قراءة إحدى مذكراتها معلقة:
»أتريدين يا أمي أن تذبحيني.. بل ربما في دهاليز باريس.. حتى هناك ال تضيع الكرامة كما 

ضاعت عندك!!« )1(.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الموقف من »منصور« ال يعني أبدًا الدفاع عنه أو الدفاع عن سلوكه 
المرفوض الذي يمتهن إنس�انية الزوجة وكرامتها، وإنما يعني الدفاع عن صوته من وجهة نظر 
بنائي�ة فنية؛ فما من ش�ك ف�ي أن هذه الرواية س�تكون أكثر ثراء وإقناع�ًا وموضوعية لو أتاحت 
الكاتب�ة له�ذا الزوج المنكود أن يعب�ر عن وجهة نظره ويس�معنا صوته، وهنا نلف�ت النظر إلى 
أن محاول�ة الكاتبة إعطاء نبذة عن ماضي »منص�ور« الذي كان يعاني من جبروت زوجة والده 
المتسلطة ال يكفي إلسماع صوته أبدًا)2(؛ فالذي كان قمينًا بأن يسمع صوته هو تعبيره المباشر 

عن وجهة نظره تجاه زوجته وأبنائه، وتجاه عشيقته ومسوغات سلوكه األرعن.
أما »نورا« فقد كانت س�لبية بال صوت؛ ألنها كانت تكتفي بقراءة مذكرات والدتها دون أن 
تبن�ي موقفه�ا الخاص من األحداث، وبتعبير آخر: كانت تتفرج على األحداث دون أن تتفاعل 
معه�ا، أو تغير مجراه�ا، وهي أقرب ما تكون إلى صدى صوت والدتها، وما يؤنس�نا إلى ذلك 

أنها كانت تقرأ مذكرات والدتها وتتعاطف معها في كثير من المواقف، وتغتبط لمصيرها:
»فرحي وغبطتي بتحرر والدتي من سجنها األبدي.. الذي دأبت على االختباء منه.. غضبي 
وُحنقي الستس�المها أمامه تلك الليلة.. صحيح أنه أب�ي.. وهي أمي.. لكني ال أرضى ضعفها 
وهوانها والس�لبية التي كانت تحيا بها.. ما أغباني، لَِم لْم أس�تطع رؤية الصورة الحقيقية له إال 
في زمن متأخر جدًا، كيف أني لم أفهم السبب الحقيقي الذي جعلها تنزوي بعيدًا وطوياًل«)3(.
»حين عدت تلك الليلة مسرعة فرحة ألمي.. ولشجاعتها.. أقبلها وأهنئها.. قلت في نفسي 
هذه هي األم التي أبغيها قوية مناضلة.. متحدية.. أم أباهي بها كل أقراني، فال أحد مثل أمي«)4(.

إنهما عينتان تعبران عن صوت »نورا« الذي كان صدى لصوت والدتها أكثر من كونه صوتًا 
متميزًا في الرواية، على الرغم من أنها هي التي أسند إليها فعل السرد الخارجي في هذا العمل، 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 73
)2( يرجع إلى الرواية. ص 69

)3( الرواية. ص 165
)4( الرواية. ص 169
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وه�و ما يخولها ألن تس�تقل بصوتها الخاص الذي كان يمك�ن أن يثري إيقاع هذه الرواية، هذا 
فضاًل عن صوت عشيق »ليلى« الذي أرادت الكاتبة أن يغيب هو اآلخر، مكتفيًة بتقديم مالمح 

باهتة عن شخصيته التي تغدو أقرب ما تكون إلى الشبح المجهول.
* * *

هذا، وقد مارس الصوت المنفرد في هذه الرواية تأثيرًا قويًا في األداء الفني، وهو ما يتراءى 
لنا بقوة في العناصر الروائية اآلتية:

1 - السرد:

هناك مستويات من السرد في هذه الرواية؛ أحدهما مباشر ينطلق من موقع الرواية التي تسرد 
األحداث التي تش�كل إط�ارًا خارجّيًا عاّمًا، ونعني بذلك ما ترويه »ن�ورا« البنت البكر للزوجة 
»ليل�ى«، وه�و ال يتجاوز قصة فضولها وولعه�ا بالنبش بين أوراق والدته�ا، وفتحها صندوقها 
الخاص الذي كان يحوي أس�رارها الش�خصية، واالطالع على مذكراتها، فضاًل عن تعليقاتها 
عل�ى م�ا كانت تقرأ، وعلى تصرف�ات والدها وإخوتها وصديقتها »أس�ماء«، وما إلى ذلك مما 
يتعلق بمدرّس�اتها وزميالتها؛ والمس�توى اآلخر ينطلق من موقع »ليلى« التي تس�رد األحداث 

المتعلقة بانقطاعها عن الدراسة وزواجها ومعاناتها وهروبها من بيت الزوجية.
وبذل�ك تعتم�د الكاتبة على راويتين رئيس�تين تروي�ان قصتين متداخلتي�ن؛ إحداهما تمثل 

القصة اإلطار؛ واألخرى تمثل المتن، وكل قصة منهما تخضع لزمن مختلف.
وبما أن الصوت المنفرد هو الذي يطغى على السرد في هذه الرواية، فقد كان ضمير السرد 
الذي فرض نفس�ه هو ضمير المتكلم الذي يالئم الصوت المنفرد، س�واء في القصة اإلطار أم 

في القصة المتن.
واستخدام ضمير المتكلم المعبر عن الصوت المنفرد يقتضي بالضرورة أن يتجه الخطاب 
الروائ�ي إلى أش�كال س�ردية بعينها، كش�كل الس�يرة الذاتية، وش�كل المذك�رات واليوميات، 
وش�كل الرس�ائل، ولذلك ال نفاج�أ عندما نرى رح�اب الكيالني تختار هنا ش�كل المذكرات 

الذي يالئم الصوت المنفرد.
والالف�ت للنظر أن الس�رد يهيمن عل�ى الخطاب الروائي هيمنة تامة تقريب�ًا، أما الحوار فال 
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نكاد نعثر عليه، اللهم إال ما جاء عفو الخاطر مبتسرًا ال يتجاوز السؤال والجواب)1(.

2 - األسلوب:

إن طغيان الصوت المنفرد في هذه الرواية اقتضى اللجوء إلى توظيف األسلوب الرومانسي 
المتعالي على الصيغ التعبيرية المحلية، الذي يعبر تعبيرًا حميمًا عن الذات المجردة التي تبوح 
بمكنوناته�ا بش�فافية ومناج�اة وجمل متوترة متقطع�ة الهثة تنثال انثيااًل على غ�رار ما نرى في 

التداعي الحر:
»ويح�ك يا ليلى! أين أنت؟ وكيف وصل�ت إلى هذه الجزيرة المهجورة؟.. أذكر أني كنت 
أبحر صوب الش�رق.. نحو الش�مس.. غابت الش�مس ولم يظهر نجم سهيل. أين أنا؟.. سماء 
مجنونة.. وليل مضطرب.. أهناك ليل أحمر؟.. لم صارت الدنيا حمراء؟.. أنا أكره هذا اللون.. 

وأكره النهار.. وأكره الشمس. أريد القمر.. قمري ُعْد ال تخف.. لن ألونك بالوهج«)2(.
إنه�ا عين�ة مقتطف�ة من إح�دى مذك�رات »ليلى«، وه�ي � كما ن�رى � ذات أس�لوب ينضح 

رومانسية ومشاعر شفافة متالطمة.
ويبدو أن الكاتبة تتكئ كثيرًا على أس�اليب الرومانس�يين، وما يؤنس�نا إلى ذلك أن أسلوبها 
تتخلله بعض التناصات النثرية الرومانسية، على نحو ما يطالعنا في الفصل الخامس واألربعين، 

حيث تتكئ الكاتبة على أسلوب »جبران خليل جبران«، فتقتبس منه الفقرة اآلتية:
»ليتني شجرة ال زهر لها وال ثمر، فإن عناء الخصب أمر من القحط، وعذاب الموسر الذي 
ال يجد من يأخذ منه أكبر من عذاب المتس�ول الذي ال يجد من يعطيه. ليتني كنت بئرًا ناضبة، 
 ، جاّف�ة، والناس يلقون بها الحجارة، فإن ذلك أجدى وأخف حماًل من أن أكون ينبوع ماء حيٍّ
يم�ر به الناس وال يش�ربون، ليتني كنت قصبة يدوس�ها المارة بأقدامهم، ف�إن ذلك خير من أن 

أكون عودًا ذا أوتار فضية في بيت ليس لصاحبه أنامل وأوالده صم«)3(.

3 - الحيز:

الالفت للنظر في هذه الرواية أن الحيز أو الفضاء الروائي يكاد يكون غائبًا تمامًا، اللهم إال 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 54
)2( الرواية. ص 86

)3( نقاًل عن الرواية. ص 150
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ما جاء عرضًا، من مثل وصف صندوق مذكرات »ليلى« وصفًا شاحبًا:
»صن�دوق خش�بي مركون عل�ى زاوية العمر.. إنه مزخرف.. نقش�ت علي�ه حروف صغيرة 
)ليل�ى(، وعلى زاويت�ه حمامة صغيرة تتوق للحرية. التصق به وش�اج حري�ري ليلكي اللون.. 

معطر برائحة الزيزفون والليمون«)1(.
والصندوق هنا يوحي باألس�رار المغلقة الملغزة والذات المصون التي تتقوقع على نفسها 
وتحول دون تسرب النور وفضول اآلخرين، وهو معادل موضوعي لذات »ليلى«  إذا أحببنا أن 

نتبنى منهج »باشالر« في دراسة جماليات الحيز.
ولك�ن هذا الوصف الموظف جماليًا ونفس�يًا، الذي يطالعنا في الفق�رة األولى من الفصل 
األول في الرواية يختفي بعد ذلك تمامًا، وكأن الكاتبة تتناس�ى أن ش�خوص روايتها وأحداثها 
ينبغي أن تبنى في حّيز محدد، وأن ذلك الحيز يتخذ في الخطاب الروائي عادة بوصفه أس�لوبًا 

من أساليب السرد.
وم�ا من ش�ك في أن تجاهل الحيز ف�ي هذا العمل كان نتيجة من نتائ�ج انكفاء بطلة الرواية 
على ذاتها، وهيمنة صوتها المنفرد على الخطاب الروائي، إنها الهيمنة النرجس�ية التي تغمض 

عينيها عما يحيط بها من كائنات وأشياء موضوعية.
ومم�ا يتصل بالحيز ذلك اللون المحلي الذي تتجاهله الكاتبة أيضًا؛ ففضاًل عن غياب هذا 
الل�ون ف�ي اللغة الرومانس�ية المج�ردة التي تخلو من الصي�غ المحلية - كما أش�رنا منذ قليل � 
تغّيب الكاتبة أي شكل من أشكال الرموز المحلية المقتبسة من الصحراء أو النخيل أو األزياء 
واألطعم�ة واألش�ربة واألش�ياء الموروث�ة، وما إل�ى ذلك مما يؤك�د اللون المحل�ي ذا النكهة 

المتميزة.
وال يفوتن�ا هن�ا أن نلف�ت النظر إلى أن العولمة لم تس�تطع أن تمحو مالم�ح اللون المحلي 

الخليجي حتى اآلن.
* * *

وم�ا نخل�ص إليه أن الصوت المنفرد ف�ي رواية »تثاؤب األنامل« لرح�اب الكيالني يصدر 
عن بطلة الرواية، ويعلو على س�ائر أصوات الش�خصيات األخرى، وهو ما انعكس س�لبًا على 

)1( الرواية. ص 5
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الخطاب الروائي الذي تشكل شكاًلً قسرّيًا في ضوء طغيان هذا الصوت المنفرد.
وبالتالي فإن هذه الرواية تخفق في إثراء الرواية اإلماراتية من حيث الشكل، ومع ذلك فإنها 
تعد إضافة تراكمية – على األقل – تضاف إلى رصيد هذه الروائية الفتية التي تشق طريقها بتؤدة 

وإصرار.
* * *
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 شعرية الحّيز في رواية »سيح المهب«
لـ »ناصر جبران«

بدأ »ناصر جبران« مس�يرته اإلبداعية ش�اعرًا، ثم كاتب قصة قصيرة، وكاتب مقالة، وأخيرًا 
اتجه نحو الرواية فطالعنا بروايته »سيح المهب«)1(.

وهي رواية قصيرة تقع في سبع عشرة ومئة صفحة من القطع المتوسط، مما يجعلها أقرب 
إل�ى قالب القصة الطويلة في بنائها، وهو ما يؤكد مدى هيمنة الش�كل القصصي على الكاتب، 

وافتقاره إلى النفس السردي الطويل.
تعال�ج ه�ذه الرواية موض�وع العمالة األجنبي�ة الوافدة، وأثرها الس�لبي في الهوي�ة الثقافية 
والقيمي�ة اإلماراتية، وهو موضوع يكاد يكون مس�تهلكًا في اإلبداع الس�ردي اإلماراتي، لكثرة 

الكتاب الذين عالجوه)2(.
ولك�ن ناصر جبران يختلف عن أولئك الكتاب الذي�ن طرقوا موضوع العمالة األجنبية من 
حيث طبيعة موقفه الفكري المتوازن الذي يقدمه في هذه الرواية؛ ألّن سائر الكتاب اإلماراتيين 
الذين عالجوا هذا الموضوع كانوا يرس�مون ش�خوص األجانب الوافدين باألبيض واألسود، 
عل�ى نحو م�ا يتراءى في أعم�ال »علي عبد العزيز الش�رهان« و»عبد الحمي�د أحمد« و»ناصر 

)1( ناصر جبران: سيح المهب. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 2007
المر في قصته »يأتي الموت وتأتي الحياة«  الوافدة: محمد  العمالة األجنبية  الذين عالجوا موضوع  الكتاب  من   )2(
 ،]236 –  235 ص   .1992 بيروت  العودة.  دار  األول.  الجزء  المر.  لمحمد  القصصية«  »األعمال  إلى  ]يرجع 
وقصته »إعالن في جريدة« ]المصدر نفسه. الجزء الثاني. ص 220 – 234[؛ وعبد الله صقر في قصته  »نشوة 
 1975 اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات  إلى مجموعة »الخشبة«. منشورات  وسط اضطراب لعالم يموت« ]يرجع 
ص 13 – 18[؛ وعبد الحميد أحمد في قصته »رجل من نبغش« ]يرجع إلى مجموعته »السباحة في عيني خليج 
الصغيرة«  »أشياء كويا  – 108[، وقصة   101 1982. ص  بيروت  األولى.  الطبعة  للنشر.  الكلمة  دار  يتوحش«. 
]يرجع إلى مجموعته »البيدار«. دار الكلمة للنشر. الطبعة األولى. بيروت 1987. ص 5 – 12[؛ وناصر الظاهري 
وأدباء  كتاب  اتحاد  منشورات  النخيل«.  تدفن  »عندما  مجموعته  إلى  ]يرجع  بيان«  كليج..  »اتهاد..  قصته  في 
اإلمارات. الطبعة األولى 1990 ص 7 – 12[؛ وعلي عبد العزيز الشرهان في قصته »دموع على الرصيف« ]يرجع 
إلى مجموعته »الشقاء«. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى 1992 ص 119 – 125[، هذا 
فضال عن رواية »السيف والزهرة« ل� »علي أبو الريش« ]منشورات مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. 

الطبعة األولى. أبو ظبي 1984[.
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الظاهري«، ممن أرادوا أن يركزوا على إس�هامات هذه العمالة في البناء ومعاناتها اإلنسانية)1(، 
وعلى نحو ما يتراءى في أعمال »محمد المر« و»عبد الله صقر« و»علي أبو الريش« و»إبراهيم 
مب�ارك«، مم�ن أب�رزوا الجوان�ب الس�لبية له�ذه العمال�ة، كاإلج�رام وتهدي�د الهوي�ة الثقافية 

المحلية)2(.
يعي�د »ناص�ر جبران« في ه�ذه الرواية النظر في ه�ذا التصنيف الصارم ال�ذي يتنكب جادة 
الص�واب وين�أى عن الموضوعي�ة من جهة، ويمنح إش�كالية الهوية أبع�ادًا متاهية جديدة، من 

جهة أخرى.
ومما يلفت النظر في هذه الرواية كثافة دالالت الحيز أو الفضاء)3(، وهو ما يش�كل ش�عرية 
أخرى تضاف إلى ش�عرية النوع الس�ردي، وشعرية األسلوب اإلنش�ائي الذي يطغى على هذه 

الرواية.
وقبل الش�روع في تحليل »ش�عرية«)4( الحيز في هذه الرواية ينبغي أن نلّخص أهم أحداثها، 

حرصًا على اكتمال الصورة في ذهن المتلقي:
لي�س هناك أحداث كثيرة متش�ابكة في ه�ذه الرواية؛ فكل ما في األمر أن ثلة من الش�باب، 
وهم »حميد«، و»حمود«، و»راش�د«، يطاردون اإلحساس باالغتراب في وسط يكتظ بحشود 
م�ن القوميات والس�حنات والثقافات المختلف�ة، فيلوذون بمقهى بأحد األس�واق الكبرى في 
»دبي« - كما يبدو - حيث يتس�امرون، ويحاولون أن يبددوا س�حب اإلحباط التي تخيم على 
قلوبهم، ولكن وتيرة الحياة االس�تهالكية العارمة تبعد بعضهم عن بعض ش�يئًا فش�يئًا، ولذلك 
نرى »حميد« منذ البداية قابعًا في ركن من أركان ذلك المقهى وهو يرقب الس�اللم المتحركة، 

)1( يرجع إلى الهامش السابق.
)2( يرجع إلى الهامش نفسه.

أفّضل استخدام مصطلح »الحيز« هنا؛ ألن مصطلح »الفضاء« يوحي بدالالت أخرى بعيدة عن الداللة المقصودة؛    )3(
فمصطلح »الفضاء« يوحي معناه ب�»الخواء والفراغ، بينما الحيز ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن، والثقل، 
والحجم، والشكل« ]يرجع إلى كتاب الدكتور عبد الملك مرتاض الموسوم ب�»نظرية الرواية«/ بحث في تقنيات 
1998. ص  الكويت  والفنون واآلداب.  للثقافة  الوطني  المجلس   .240 المعرفة«. عدد  »عالم  السرد«. سلسلة 

141 وما بعدها من صفحات[.
ألفت النظر هنا إلى أنني أستخدم مصطلح »الشعرية« بالمعنى التودروفي )نسبة إلى تودوروف( الذي ال يحصره   )4(
المفهوم يمكن أن  المجرد، وبهذا  اللغة فحسب، وإنما يجعله يشمل سائر أدوات الخطاب األدبي  في شاعرية 

نتحدث عن الشعرية في التصوير – مثاًل – فنزعم أنه شعر صامت.
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عسى أن تلفظ أحد أصدقائه الذين يمكن أن ينتشلوه من وحدته، ولكن الوقت يمر وهو يحس 
»بالعزل�ة القاتلة تفصد جس�ده وتحي�ل بقاياه إلى نثار يتطاي�ر؛ إذ ظل ماكثًا وحي�دًا بين الجمع 
الجال�س ولفت�رة كافي�ة، وما من أحد م�ن معارفه يط�ل، وال أحد من مواطني�ه.. وحده يرتدي 

الغترة والعقال ويحتل ركنًا بعيدًا من بهو المقهى الخارجي«)1(.
ويزج�ي »حمي�د« وقت�ه بمراقب�ة الم�ارة ورواد المقه�ى، مرك�زًا ناظريه على رج�ل أجنبي 
كان بصحب�ة غاني�ة، فيتتب�ع حركاته وحركات رفيقته، متس�ائاًل عن هويته، وم�ن خالل تقنيات 
االس�ترجاع والتداع�ي الح�ر وتيار الوع�ي نتعرف إلى ماضي الش�اب »حمي�د« وماضي ذلك 

الرجل األجنبي.
فقد كان »حميد« موظفًا رسميًا، ولكنه اضطر إلى أن يستقيل من منصبه حرصًا على براءته 
المهددة من قبل شبكة من االنتهازيين الذين ال يتورعون عن نشر الفساد وتدمير القيم الوطنية 
واإلنس�انية.أما ذل�ك األجنبي ال�ذي كان يرافق الغانية، فقد كان »آدم« ال�ذي قدم إلى البلد في 
رحلة تهريب ش�اقة، كي يعمل في البداية ناداًل في أحد الفنادق العريقة، ثم يعمل فيما بعد في 
إحدى المزارع المريبة التي يلتقي فيها النساء والرجال، حيث يوطد عالقته ب� »خاطر المعالق« 
ال�ذي كان يرع�اه ويرد عنه مكائ�د »بو ثعيبة« الذي كان يريد أن يتخلص منه ألس�باب غامضة، 
وف�ي موق�ف من مواقف الرواية يحاول »ب�و ثعيبة« أن يغرق »آدم« في مس�بح المزرعة، ولكن 
»آدم« يتش�بث بأطراف ثوبه فيس�قطه في اليم، ويظل كذلك حتى ينج�و معه بأعجوبة، ثم يترك 
المزرعة كي يعمل لحس�اب حليفه »خاطر المعالق« الذي يس�تغله ف�ي تجارة الرقيق األبيض 

)البغاء(، وهو ما يدر عليه دخاًل متناميًا، ويجعل منه رجل أعمال ثريًا.
وق�د أصب�ح »آدم« صاح�ب جاه ونف�وذ، ولذلك ف�إن »حميدا« ال�ذي كان موظف�ًا أمينًا لم 

يستطع أن ينال منه، فاضطرإلى أن يستقيل من وظيفته كي يؤسس شركة خاصة.
وإذا كان »حميد« يعاني من ضيق ذات اليد ويرزح تحت نير األقساط الشهرية المقتطعة من 
راتبه تسديدًا لديونه)2(، فإن »آدم« يتالعب بالماليين، و»يتحرك على هواه قويًا مسنود الظهر.. 
تأش�يرته العينات البشرية الناعمة من النس�اء الجميالت القادرات على الظفر وإلهاب النشوة، 
وبحوزته حقيبة س�وداء ال تفارقه، ممتلئة بالرش�وة والخدر، بجانب امتالكه قدرة فذة يجيدها 

)1( الرواية. ص 12
)2( يرجع إلى الرواية. ص 42
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جيدًا في التعهد الوفي بجلب المتعة وتوفيرها حسب الطلب«)1(.
وتلك مفارقة من المفارقات التي تشكل ملمحًا صارخًا من مالمح بناء »سيح المهب«.

ويعنينا في هذا المقام أن نرصد أصداء مثل هذه المفارقات التي طالت س�ائر عناصر البناء 
الروائي وميزت شعريتها، بما في ذلك عنصر »الحّيز« موضوع هذه المداخلة.

وم�ن ناف�ل الق�ول اإلش�ارة إلى أن ش�عرية الحي�ز في ه�ذه الرواي�ة ال تنحصر ف�ي أصداء 
المفارقات فحس�ب، وإنما تنحصر أساس�ًا في الدالالت والرموز التي يشحن بها ذلك الحيز، 
إضاف�ة إلى ش�اعرية الخط�اب اللغوي؛ وذلك ألن الحيز ف�ي هذه الرواية لي�س مكانًا جغرافيًا 
يس�تهدف اإليهام بالواقعية بقدر ما هو أداة س�ردية أو تعبيرية تثري فضاءات الرواية وعوالمها 
بإيحاءات ومعاني إضافية تخدم رؤية الكاتب، وهو ما التفت إليه الفيلسوف الفرنسي »غاستون 
باش�الر« الذي اهت�م بالقيمة التعبيرية للحيز، كالقيمة التعبيري�ة للصناديق وعلب المجوهرات 
الصغي�رة)2(، والقيم�ة التعبيري�ة للبي�وت الت�ي توح�ي باأللف�ة الداخلي�ة)3(، والقيم�ة التعبيرية 

لألعشاش التي تمنحنا اإلحساس ببدائية المأوى وهناءته)4(، وهلم جرا.
وأول ما يطالعنا في هذه الرواية من الدالالت الظاهراتية، هو عنوان »َس�ْيح المهب«، وهو 
يح« لغًة هو المكان الواسع الذي  عنوان موٍح ومتناغم مع رؤية الكاتب في هذه الرواية؛ ف� »السَّ
ال بناء فيه وال سقف)5(، وهو يوحي بالفراغ والخواء، أما المهب فهو مكان هبوب الرياح الذي 
يوحي بالتغير الجارف الذي ينذر باقتالع الجذور، وهو ما ينسجم مع رؤية الكاتب الرومانسية 
الهروبية المتش�ائمة المس�تهلكة التي ترف�ض المدينة التي يصفها »حمي�د« ب�»األخطبوطية«)6( 

حينًا، وب� »الزجاجية« حينًا آخر)7(.
أما حيز المقهى الذي يوحي بتبديد الوقت فيما ال يفيد، كما يوحي بالضياع، فإنه يكتس�ب 

)1( الرواية. ص 103
)2( يرجع إلى كتابه »جماليات المكان«. ترجمة غالب هلسا. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ط2. 

بيروت 1987 ص 97
)3( المرجع نفسه. ص 35

)4( المرجع نفسه. ص 151
)5( يرجع إلى »المنجد في اللغة واألعالم«. دار المشرق. بيروت 1986 ص 13

)6( الرواية. ص 95
)7( المصدر نفسه. ص 115
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أهمي�ة خاصة بوصفه حيزًا »لمبتدأ الفعل الس�ردي ومنتهاه«)1(، عل�ى حد تعبير الدكتور صالح 
هويدي؛ ألن أحداث الرواية تبدأ في هذا الحيز وتنتهي فيه أيضًا، وهو ما يؤكد الس�لطة العبثية 
لهذا الحيز الذي ينفتح على الساللم الكهربائية المتحركة التي تفرخ حشودًا بشرية تتداخل ثم 

تمضي في دروب متباينة، وكأنها حياة آلية أبدية.
�ًا يكتفي بالفرجة على ذلك  ومك�وث »حميد« في المقهى مراقبًا العالم يوحي بكونه مهمشَّ
العالم الذي يفور بالحركة والتغير الذي يتراءى فيما تلفظه الساللم المتحركة من أمواج بشرية 

متجددة.
وق�د بنى الكاتب حيز روايت�ه بناء تقابليًا يعكس مفارقات التركيبة الس�كانية وما أفرزته من 

آثار سيكولوجية واجتماعية وثقافية.
فإذا كان البر مالذًا آمنًا بالنسبة إلى »آدم«، فإن البحر هو المالذ بالنسبة إلى »حميد«.

إن »آدم« الذي تعرض لمتاعب جمة بغية الوصول إلى ش�واطئ اإلمارات متخليًا عن قريته 
التي تتنكر ألبنائها، ما يلبث أن يحن إلى تلك القرية اآلسيوية الجبلية المتحدية:

»تذك�رت قريت�ي يوم أن غادرته�ا، كانت تبتعد ه�ي األخرى مثل هذه المدين�ة ذات القرى 
المتناثرة العالقة في الرمال، غير أنها على نحو مختلف؛ إذ كانت تغوص في سواد من الخضار 
والغاب�ات الش�جرية الماط�رة.. كان حلمي يس�وقني إلى افتض�اض غربة ون�واح صدفية براقة 
يرس�مها خيال�ي الجامح.. مللت القرية ووجوهها الصارم�ة، وتعلمت منها كيف ال يعود إليها 
الن�اس من أهله�ا إال منتصرين.. هكذا كانت عادتها القاس�ية في التحدي.. إنه�ا قرية ملعونة، 
تط�رد أبناءه�ا وتحرضهم عل�ى دفع قرابين جنونها باش�تهاء نفوري ج�ذاب.. كنت مثل مئات 
من الش�باب الطامح للش�قاء اللذيذ.. لكن ما إن غابت سواحل بالدي وخضنا البحر بصفعات 
أمواج�ه المتالحقة حتى صرنا بس�فينتنا تل�ك التي تاهت ملتحمين بها معصورين مثل أجس�اد 

حية حشرت بتابوت جماعي«)2(.
فالس�فينة الت�ي كان »آدم« يت�وق إليه�ا وينتظ�ر أن تحمله إلى ش�واطئ األح�الم، أصبحت 
»تابوتا« يوحي بالموت والظالم والفناء، أما القرية التي كان يريد أن يتخلص منها فقد أصبحت 

)1( الدكتور صالح هويدي: سيح المهب. ملحق جريدة الخليج الثقافي. العدد 10471/ السبت 19 يناير 2008 ص 
5

)2( الرواية. ص 76
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أمنية صعبة المنال:
»تمنيت وقتها لو لم أغادر قريتي الحالمة في حضن السفح الجبلي«)1(.

وعندما تلوح ش�واطئ اإلم�ارات أمام ناظري »آدم« يبتهج ويرنو إل�ى المدينة المتألقة التي 
توحي له بالحياة واألمان:

»اس�تمرت المدينة لفترة بمحاذاتنا رابضة على تلك الرمال المنبس�طة، فيما قراها الصغيرة 
المفروش�ة مث�ل لوحة من البه�اء تواكب ابتعادنا الحذر، وتش�دنا للحي�اة والخالص بدعوات 

منازلها المرحبة من بعيد«)2(.
وبعد أعوام قليلة يعود »آدم« إلى المدينة، فيزيد إعجابه بها:

»المدينة التي تركتها منذ أعوام قليلة فقط ال تتجاوز أصابع الكف الواحدة تغيرت وتبدلت 
سريعًا، وأسقطت كثيرًا من مالمحها السابقة، فكأن نفيرًا داهمها، إذ فغرت صحراؤها بالبنايات 
الش�اهقة، وكثر عمرانها، وزادت أرصفتها وأس�واقها، واتسعت شوارعها.. مدينة تتألق جمااًل 

وسحرًا عامًا بعد عام«)3(.
ويظ�ل الماء مصدر خطر بالنس�بة إل�ى »آدم« على امتداد الرواية، وخاص�ة بعد محاولة »بو 
ثعيب�ة« إغراق�ه في مس�بح المزرع�ة)4(، وه�ي التجربة المريرة الت�ي غيرت مجرى حي�اة »آدم« 

وجعلته يتعامل مع »خاطر المعالق« الذي استغله في تجارة الرقيق األبيض.
وف�ي المقابل فإن »حميد« يضيق ذرعًا بالب�ر والمدينة، ويحن إلى البحر الذي يتخذه مالذًا 

يفر إليه من حيز المدينة الذي فقد براءته وإنسانيته بنظره:
»إنن�ي أتأل�م باختن�اق.. كلم�ا م�ررت بش�وارع م�دن ب�الدي قابلتن�ي ش�واخص الفن�ادق 

والمنتجعات.. هذه الفنادق الجاثمة التي كنست هدوء الحارات وأرعبت خافقي.
باألمس كنت أمارس تجوالي بصفاء وحرية.. أبصر البحر بأفقه البعيد، وأرنو إلى الصحراء 

وامتداداتها، وأقف شاهدًا على عناقهما وتداخلهما الحميمي..

)1( المصدر نفسه. ص 46
)2( المصدر نفسه. ص 79
)3( المصدر نفسه. ص 48

)4( يرجع إلى الرواية. ص 86 - 87
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كنت أقلب جس�دي بهيام في مهد حضنيهما الرائعين، وأس�مع همس حوارهما الش�جي، 
أم�ا اليوم فاإلس�منت يرتفع بفجائية غريبة حائاًل كاتمًا منتش�رًا بكثرة هنا وهناك، ش�اهقًا بزهوٍّ 
بهّي يوزع الدهش�ة الفارهة، وغدا سنكتش�ف فيه مدى ضياعنا وغياب الفطرة واألوطان البكر 

ورحيل نمنمات الطبيعة ونشوة أصواتها الندية«)1(.
إنن�ا أم�ام مفارقة غريب�ة في الموقف م�ن الحيز؛ فاألجنب�ي يهيم بحيز المدين�ة، والمواطن 

يضيق بذلك الحيز، واألجنبي يهرب من حيز البحر المرعب، والمواطن يحن إليه ويلوذ به.
تلك أهم مالمح الحيز التي تشكل شعريته في هذه الرواية.

* * *
وإذا أردن�ا أن نعرج عل�ى األداء الفني في هذه الرواية فإننا نس�جل بداية قدرة الكاتب على 
تجاوز التصنيفات في رس�م الش�خصية؛ إذ إن الكاتب لم يس�رف في استخدام األلوان القاتمة 
في رس�م ش�خصية الوافد األجنبي، كما أنه لم يس�رف في اس�تخدام األلوان الزاهية في رس�م 

شخصية المواطن.
يظ�ل »آدم« إنس�انًا تتجاذب�ه دوافع الخير والش�ر، كما أن »خاطر المع�الق« هو اآلخر يظل 
إنسانا تتجاذبه الدوافع نفسها.ومما يؤكد هذه »األنسنة« داللة االسم »آدم«؛ فهذا االسم يحيل 

على »آدم« أبي البشرية الذي يظل إنسانًا معرضًا للخطأ.
ومم�ا يؤنس�نا إلى هذه الدالل�ة أن الكاتب في »عتبة« روايته الداخلية يخاطب اإلنس�ان من 

حيث كونه إنسانًا:
»لماذا يجهزون على كل ش�يء جميل ويعاقبون النقاء ويخنقون األرض؟! أما آن لإلنس�ان 

أن يشكم شرور ذاته الدفينة المستفرغة كلما أمسك بخيط نجاته ويقر بضآلته النتنة.
إن البشرية بحاجة لسنة ضوئية كي تصالح فطرتها النبيلة وتظهر جوهرها من قباحة أفعالها 
الش�ائنة، وتدنو بضآلة نحو إدراك األصل من القيم العادلة الخالصة، ولس�نة أخرى مماثلة كي 

تمارسها بحق..!« )2(.
والالف�ت للنظ�ر أن هذه الرواية تخلو تمامًا من الم�رأة المواطنة؛ فهل كان ذلك قصورًا في 

)1( الرواية. ص 26 - 27
)2( الرواية. ص 5
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رصد الواقع اإلماراتي المعاصر، كما يراه ناصر جبران، أم كان ذلك مقصودًا يستهدف التعبير 
عن غياب المرأة المواطنة أو تغييبها؟!

وقد جاء بناء هذه الرواية أقرب ما يكون إلى بناء القصة الطويلة ذات الخط الواحد.
وإذا كانت لغة الكاتب ال تخلو من عذوبة، فإنها أغرقت في اإلنشائيات التي مارست تأثيرًا 
س�لبيًا في بن�اء األحداث، وخاص�ة عندما يبالغ الكاتب ف�ي تفجير اللغة على حس�اب الفعل، 
وكأن�ه ما ي�زال يكتب بأنامل الش�اعر الحداث�ي ال بأصابع الكات�ب الروائي، فض�اًل عن هيمنة 
الس�رد بضمير الغائب تارة وبضمير المتكلم تارة أخرى، على حس�اب الحوار، ولذلك كانت 

لغة الكاتب تفتقر إلى التنوع في أساليب الخطاب اللغوي.
* * *

وال�ذي نخلص إليه أن ش�عرية »الحيز« في »س�يح المه�ب« تتراءى في ش�حن الفضاءات 
الروائية بدالالت تتناغم مع رؤية الكاتب الرومانسية الجامحة التي تتنكر لحركة الواقع الراهن 
متش�بثة بالماض�ي اآلف�ل، فضاًل ع�ن كون تلك الش�عرية تت�راءى كذلك في إنش�ائية الخطاب 

اللغوي.
* * *
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 إيقاع السرد في روايات حصة الكعبي
]»طروس إلى موالي السلطان« أنموذًجا[

ألف�ت »حصة خلف الج�روان الكعبي« ]الت�ي أرادت أن تربك النقاد فاختارت اس�مًا آخر 
ف�ي أعماله�ا األخيرة، وهو »س�ارة الج�روان«[ ثالث رواي�ات حتى اآلن، وهي »ش�جن بنت 
الق�در الحزين«)1( التي تعد أول رواية نس�وية في األدب اإلمارات�ي المعاصر، والكتاب األول 
)الَح�َدال( م�ن »طروس إلى موالي الس�لطان«)2( الذي س�يتلوه الكتاب الثاني الذي س�يصدر 

قريبًا.
ولعل�ه م�ن نافل القول أن نح�دد مفهوم اإليقاع؛ فه�و يقوم على تكرار العناص�ر المرئية أو 
المس�موعة وتناس�قها وتماثلها وتراتبها جزئيًا أو كليًا، وهو ما ينطبق على »تكرار الخطوط في 
فن الرس�م أو العمارة، وتكرار الالزمة أو الجملة الش�عرية في القصي�دة، وتكرار األحداث أو 

المشاهد أو الحوادث في الرواية«)3(.
وس�نركز في هذا البحث على إيقاع س�رد األحداث دون غيرها، الفتين النظر إلى أنه ليس 
بالضرورة أن تتماثل أو تتطابق وتيرة الس�رد تمامًا حتى تعد إيقاعًا، بل يمكن أن تتباين قلياًل أو 

كثيرًا فتعد إيقاعًا مختاًل، وهو ما يتراءى لنا بوضوح في فقرات هذا البحث.
ويمكن تصنيف إيقاع السرد في روايات حصة الكعبي على النحو اآلتي:

 أ - اإليقاع المنتظم.
ب - اإليقاع المختل.

وقبل الخوض في تفصيل هذا التصنيف يجدر بنا أن نستعرض أهم أحداث رواية »طروس 
إل�ى م�والي الس�لطان« ف�ي جزئه�ا األول )الَح�َدال()4( بوصفها رواي�ة نموذجية ف�ي إيقاعها 

)1( حصة الكعبي: شجن بنت القدر الحزين. دار الثقافة العربية للنشر والترجمة. الطبعة األولى. الشارقة 1992
الطبعة  اآلداب.  دار  )الَحَدال(.  األول  الكتاب  السلطان.  موالي  إلى  طروس  الجروان(:  )سارة  الكعبي  حصة   )2(

األولى. بيروت 2009
الطبعة  المناهل.  دار  الروائية(.  البنية  دراسة  في  جديد  منهج  )نحو  الروائي  اإليقاع  في  الزعبي:  أحمد  الدكتور   )3(

األولى. بيروت 1995. ص 12
التي كانت  العربية  بأقاليم عمان واإلمارات  المحلية  الرواية إلى بدايات تشكل الحكومات  )4( يرمز »الحدال« في 
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السردي، أما رواية »شجن بنت القدر الحزين« فنشير إليها عرضًا في السياق.
تتابع هذه الرواية التي تطمح إلى أن تكون رواية أجيال، على غرار »خماس�ية مدن الملح« 
لعبد الرحمن منيف؛ وثالثية »بين القصرين«، و»قصر الشوق«، و»السكرية« لنجيب محفوظ؛ 
وثالثية »الدار الكبيرة«، و»النول« و»الحريق« لمحمد ديب؛ وثنائية »الينابيع« لعبد الله خليفة، 
وغيرها من المطوالت الروائية التي يريد كتابها أن يؤرخوا اجتماعيًا وفكريًا وسياسيًا لعقود من 
الزم�ن قد تبلغ القرن أو تتجاوزه أحيانًا.. نق�ول: تتابع هذه الرواية تاريخ عائلة تنتمي إلى قبيلة 
خليجية فروعها متشعبة في أقطار الخليج العربي، وهي عائلة »الكعبي«، ولكن الكاتبة تكتفي 
بتتبع حياة هذه العائلة في قطرين خليجيين كانا يشكالن امتدادا جغرافيًا وسياسيًا واحدًا يعرف 

ب�»اتحاد إمارات الساحل المتصالح«، وهما »سلطنة عمان« و»اإلمارات العربية المتحدة«.
وتس�تهل الكاتبة روايتها بتتبع حياة الش�يخ »ابن عتيج« بدءًا من طالئع القرن العشرين، هذا 
الشيخ الوقور الذي كان يحظى بتقدير كبير في قبيلته في قرية »الخضراء« التي تقع ضمن حدود 

سلطنة عمان، ليس بوصفه شيخ قبيلة فحسب، ولكن بوصفه معلمًا وطيبًا وحكيمًا كذلك.
وق�د أنجب »ابن عتيج« كثي�رًا من الذكور واإلناث من زوجته »م�وزة بنت مزاحم«، ولكن 
أغلبه�م مات�وا، ولم يبق منه�م إال جمعة وأخوته، وق�د حاول كثير من األعي�ان أن يحثوه على 
الزواج من امرأة أخرى تمأل بيته ذكورًا وتعوضه عن أبنائه، ولكنه كان يرفض بإصرار؛ فما كان 

ليحرق قلب »موزة« بنيرات الضرة أو »العديلة«)1(، كما يسميها.
وق�د س�ّخر »ابن عتي�ج« كل إمكاناته لتربي�ة وحيده »جمعة« ك�ي يخلفه ف�ي قبيلته، ولكنه 
أخفق؛ ألن جمعة كان مستهترًا وطائشًا وزير نساء، ال يتورع عن االعتداء على بنات الفالحين 

)البيادرة(.
وعندم�ا يم�وت الش�يخ »اب�ن عتي�ج« يج�د »جمعة« نفس�ه مضط�رًا إل�ى النه�وض بأعباء 
المس�ؤولية المنوط�ة به، ويش�رع ف�ي البحث عن موق�ع له في س�ياق الش�روط التاريخية التي 
تمخضت عن تش�كل اإلمارات اإلقليمية تمهيدًا لتش�كل دولة االتحاد في مطلع العقد الثامن 
من القرن العش�رين؛ فقد ش�ارك في الحرب ضد اإلنجليز في موقعة »برج ش�رم« بعمان، وهي 

تشكل ما يعرف ب� »الساحل المتصالح«.
)1( الرواية. ص 33
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الموقع�ة الت�ي أبلى فيها جمعة بالء حس�نًا إل�ى جانب »آل مزاحم«)1( من ش�يوخ بني كعب في 
س�لطنة عمان، واس�تقر في »الخض�راء« في البريمي ردحًا م�ن الزمن، ثم انتقل إل�ى »الباطنة« 
فأق�ام »بالفرفارة« بوالية »ش�ناص«، حيث صاهر الش�يخ »ناصر بن حم�دان«، كما تحالف مع 
الش�يخ زايد، وأعجب بتجربته الفذة في إرساء دعائم دولة االتحاد، وأخيرًا حط عصا الترحال 

في »سيح النسيم« في إدارة عجمان، وظل يتردد على »دبي«.
وقد تزوج »جمعة« مرارًا، ورزق بأبناء كثر، مات س�بعة منهم في س�بعة أيام ب�»الخضراء«، 
وعندما انكب على قبورهم ينبش�ها لم يجد رفاتهم، ويفقد صوابه مستنجدًا ب�»ابن يلوة« تلميذ 
وال�ده النجيب الذي أخ�ذ عنه علوم »الغزالي«، فيعتكف في بيت�ه يقلب صفحات كتبه وينتهي 
إل�ى أن أبناءه قد س�حروا من قب�ل أربعة رجال قدموا من أقصى س�احل عم�ان الداخلة، كانوا 

حاقدين عليه فأكلوا »معاليقهم«)2(، ولكنهم ما يزالون أحياء)3(.
وعل�ى الرغ�م من محاول�ة »جمعة« اس�تعادة أبنائه من هؤالء الس�حرة ال�ذي انزعجوا منه 
بسبب حائط بنوه حول منزله دون أن يتقاضوا أجرهم، فإنه نسيهم، وخاصة بعد أن تزوج مرارًا 
وأنجب جياًل جديدًا من األبناء، وفي مقدمتهم »حصة« التي تعلق بها كثيرًا عندما كانت طفلة، 
ثم ُتتهم في شرفها فينقلب عليها دون أن يتثبت، فيعذبها ويجبرها على الزواج من كهل مزواج.
وكم�ا نرى فإن هناك ثالثة أجيال ف�ي »الَحَدال«: جيل »ابن عتيج«، وجيل »جمعة«، وجيل 

»حصة«.
وإذا كان جي�ل »اب�ن عتي�ج« يق�ف على أعتاب ق�رن جديد ويفت�ح عيونه عل�ى إرهاصات 
الحض�ارة الحديث�ة الت�ي يرم�ز إليها ف�ي الرواي�ة ب�»الراديو« ال�ذي كان يعد »وس�يلة االتصال 
األوح�د الت�ي تربطه�م ب�ذاك العالم البعي�د«)4(، ولكن ه�ذا الجيل يظل متمس�كًا بقي�م القبيلة 
البدوية المتماس�كة وثقافتها، فإن جيل »جمع�ة« كان يبحث عن موقع له يتيح له أن ينعم برغد 
العيش وتس�خير ه�ذه الحضارة الحديث�ة لخدمته، وهو ما يرم�ز إليه في الرواية بالس�يارة التي 
يقتنيه�ا »جمع�ة«، وينتقل بوس�اطتها من مكان إلى آخر بيس�ر دون حرص عل�ى النزوع القبلي 

)1( الرواية. ص 94
)2(جمع معالق، وهو الطحال في اللهجة المحلية. ص 88 من الرواية.

)3( الرواية. ص 88
)4( الرواية. ص 28
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الذي أضحى متناقضًا مع التش�كيالت السياسة المعاصرة التي تبلورت في اإلمارات اإلقليمية 
بداي�ة، ث�م تبلورت في فكرة الدولة االتحادية بقيادة المغفور له الش�يخ زايد، أما الجيل الثالث 
الذي تمثله »حصة« فإنه جيل طموح يتطلع إلى اإلسهام في اإلبداع الحضاري المعاصر، وأال 
يكتفي باس�تهالك منتجات هذا اإلبداع، وهو ما يتراءى لنا في حرص »حصة« على التعلم كي 
تصب�ح طبيبة، ولكن هذا الجيل يعاني من ترس�بات األجيال الماضي�ة التي تكبله وتحول دون 

تحقيق طموحاته، على نحو ما كان من تصرف »جمعة« مع ابنته.
ويذه�ب »محمد إس�ماعيل زاهر« إلى أن حصة الكعبي أفادت ف�ي هذه الرواية من »درس 
الخيميائ�ي الذي اس�توعبته جيدًا«)1(، فاس�تخدمت األس�طورة متماهية م�ع »خيميائي« باولو 
كويليو الذي كان يؤمن بأن »لكل إنس�ان أس�طورته الذاتية، وعندما يخلص اإلنس�ان في سعيه 

لتحقيق أسطورته الذاتية، فكل عناصر الكون تتجاوب معه لكي ينجح«)2(.
والحقيق�ة أن هن�اك فرق�ًا كبي�رًا بي�ن »جمع�ة« بط�ل »الط�روس« والراعي »الش�اب« بطل 
»السيميائي«)3(؛ ألّن »جمعة« لم يكن مصّرًا على تحقيق هدف محدد، على نحو ما كان الراعي 

مصرًا على تحقيق حلمه في الحصول على »الكنز«.
ولعل شخصية »جمعة« أقرب ما تكون إلى شخصية »أورليانو بوينديا« بطل رواية »مئة عام 
من العزلة«)4( لغابرييل غارس�يا ماركيز، س�واء في تهافته على الملذات أم في حروبه وأس�فاره 
التي لم تتمخض عن شيء ذي بال. و»سلطانة« الراوية نفسها تفصح عن طبيعة مصير »جمعة« 
صراحة عندما تؤكد حرصه على تعليم أبنائه حتى »ال يالزمهم الفشل كما حدث معه«)5(، فأين 

ما جناه »جمعة« مما جناه الراعي الشاب؟!
وم�ا يؤنس�نا إلى ه�ذا التماثل بين ش�خصيتي »جمع�ة« و»بويندي�ا« أن الكاتب�ة كانت تريد 
أن توظ�ف األس�اطير والخامات العجائبية في س�ياق تاريخ�ي واقعي على نحو م�ا كان يفعل 

)1( محمد إسماعيل زاهر: »طروس إلى موالي السلطان رواية األسطورة والخرافة والحلم«. الملحق الثقافي لجريدة 
الخليج. عدد 10772/ السبت 15 نوفمبر 2008 ص 7

)2( الصفحة نفسها.
)3( باولو كويليو: السيميائي. ترجمة بهاء طاهر. دار الهالل. الطبعة الثالثة. القاهرة 2005

)4( غابرييل غارسيا ماركيز: مائة عام من العزلة. ترجمة سامي الجندي وإنعام الجندي. دار الكلمة للنشر. الطبعة 
السادسة. بيروت 1987

)5( الرواية. ص 229
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»ماركيز« و»بورخيس« و»أمادو« وغيرهم من كتاب الواقعية السحرية.
* * *

وأي�ًا ما يكن ف�إن هذه المقدمة الطويل�ة كان البد منها إلضاءة خلفية موضوع إيقاع الس�رد 
في»الطروس«، وهو اإليقاع الذي نلملم تفاصيله على النحو اآلتي:

أ - اإليقاع المنتظم:
يت�راءى هذه النمط من اإليقاع في تكرار اس�تهالالت »الطروس« بتوجيه المؤلفة/ الراوية 
»سلطانة« خطابها المباشر إلى المتلقي المعلوم وليس الضمني أو المفترض، وهو »السلطان«، 
وذل�ك على غرار آلية الس�رد في كتاب »أل�ف ليلة وليلة«، حيث توجه »ش�هرزاد« خطابها إلى 

متلق معلوم، وهو »شهريار«، مؤّنًة حكاياتها، على حد تعبير الدكتور عبد الله الغذامي)1(.
ففي كل »طرس« من »طروس« الرواية تستهل المؤلفة الراوية خطابها بقولها:

»سيدي وموالي السلطان..
قالت السلطانة«)2(

ث�م تس�ند الراوية س�رد األحداث إلى مجهول، س�واء عن طريق بناء الفع�ل: »ُحكي أنه في 
منطقة جبلية ذات خصب وينع«)3(، أم عن طريق صيغ أخرى تؤدي الوظيفة نفسها:

»بلغني أن تلك البلدة الخضراء قد توشحت السواد عقب ذاك الفجر«)4(.
ولم تخرج الكاتبة عن هذا الس�مت اإليقاعي في الس�رد إال في »طروس« قليلة جدًا، حيث 
ُيس�ند الس�رد إلى الراوية »الس�لطانة« نفس�ها، كأن تس�رد في »الطرس« الثاني: »انقضى فصل 
الش�تاء بأمطاره الغزيرة«)5(، أو تسرد في »الطرس« الثاني عشر: »حدث أمر عجيب، كأن القدر 

أراد لهذه الصغيرة أن تتخيل شكاًل معينًا للسلطان الذي تساءلت قبل أيام عن أمره«)6(.

)1( الدكتور عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير. النادي األدبي الثقافي. الطبعة األولى. جدة 1985
)2( الرواية. ص 27، 39، 55، 65، 79، 87، 101، 117، 131، 145، 161، 183، 207، 229، 245، 265، 287

)3( الرواية. ص 27
)4( الرواية. ص 55
)5( الرواية. ص 39

)6( الرواية. ص 183
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ومن أمثلة اإليقاع المنتظم المتواتر أيضًا حياد الراوية التي تكتفي بس�رد األحداث بوصفها 
عالم�ة بخبايا المواقف ودوافع الش�خوص في الرواية، دون مش�اركة فعلية أو ش�عورية، على 
نح�و م�ا يتراءى في »الطرس« الثالث عش�ر: »بلغن�ي أن جمعة عندما عاد بزوجت�ه آمنة وبناتها 
األرب�ع م�ن مدينة العي�ن بلغه خبٌر قلب كيانه رأس�ًا على عق�ب«)1(، وعلى نحو م�ا يتراءى في 
»الط�رس« الخامس: »بلغني أن جمعة بن عتيج رزق من زوجته ناعمة أربعة أبناء ذكورًا وفتاة، 

بينما رزق من زوجته عفراء بصبيين وفتاة«)2(.
ولك�ن ه�ذا الحياد في الس�رد يختفي في بع�ض »الط�روس« القليلة التي تبرز فيه�ا الراوية 
»السلطانة« مشاركة وجدانيا فيما تسرده عن أحوال ومصائر شخوص الرواية، كما يبدو لنا في 

»الطرس« الخامس عشر:
»إي�ه.. م�والي، لل�ه دره م�ن زم�ان حم�ل من ري�ح الجنة هاجس�ًا دون�ه هنيه�ات الموت 
المشتهاة!!.. شاء تعالى أن يكون أول عهد حصة بالفقد وهي لما تزل تتلمس الدنيا في عقدها 
األول، وكل يوم يمر من عمرها تزداد البسيطة فيه اخضرارًا وبهجة، تتسع لتشمل أحالمها التي 
م�ا كانت لتفطن له�ا في ذلك العمر المخضوض من الزمن الذي ط�ال دونما طائل يذكر، عدا 

كلمة مسبوقة بوعد آرب«)3(.
ال تكتفي الراوية »سلطانة« هنا بدورها الحيادي المعتاد وإنما تتدخل معلقًة على األحداث 
ومعب�رة ع�ن تعاطفها مع »حصة« التي تصطدم أمواج طموحها بصخور عاتية تصدها عن بلوغ 

مرامها، ولكن هذا الدور يظل استثناء من قاعدة الحياد.
وإذا كان يج�وز لن�ا أن نبحث عن تفس�ير لتدخل الراوية في هذا الموق�ف والتزامها الحياد 
في سائر المواقف األخرى، فإننا نجد بغيتنا في بعض خامات سيرة الكاتبة الذاتية؛ وهنا ينبغي 
أن نوارب هذا الباب مواربة وأال نفتحه على مصراعيه، خش�ية الوقوع في المحاذير النقدية أو 
الجمالية التي تنجم عن الموازنات الس�اذجة بين ش�خوص الرواية وش�خصية المبدع، والذي 
يجعلن�ا نق�دم على مواربة باب العالقة بين الرواية والس�يرة الذاتية هنا كون الكاتبة هي نفس�ها 
تص�رح في »الكلمة الب�دء« التي تعد من عتبات المتن الروائي أن »حصة« التي ترمز إلى الجيل 

)1( الرواية. ص 207
)2( الرواية. ص 79

)3( الرواية. ص 245
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الثالث في الرواية تمثلها هي شخصيًا:
»برغ�م أن القارئ قد يجد مبررًا س�انحًا ليربط بين اس�مي هذا وبطل�ة العمل الروائي؛ فهذا 
األمر ال يشكل لي إحراجًا البتة، بيد أني أحب أن أطلع القارئ على حقيقة حبي وعشقي وتيمي 
بهذا االسم »حصة«، إذ أجده من أجمل األسماء النسائية في الخليج، إن لم يكن أجملها على 
اإلط�الق، ولع�ل م�رد ذلك إلى أني حرص�ت على أال أطلع أحدًا مس�بقًا على اس�مي هذا في 
حداثة س�ني، وقد وجدت له خصوصية حالت دون ظهوري به في أعمالي الس�ابقة )...(، فال 
أدعي أن نصي خيال محض، وال أنكر صوره الواقعة في ذاكرتي المبكرة، واقعًا تتلمس�ه طفلة 

موؤودة تحت صهاريج األماني المؤجلة لحين ساعة البعث المنشود به وألجله«)1(.
وما من شك في أن هذا التصريح يسّوغ الموازنة بين »حصة جمعة« الكاتبة و»حصة جمعة« 
بطلة الرواية، أو على األقل يسّوغ النظر إلى هذه بوصفها معاداًل موضوعيًا لتلك، وهو ما يفسر 

تعاطف الراوية »سلطانة« وتفاعلها مع »حصة جمعة« بالرواية.
وما يؤنسنا إلى هذا الرأي أن الكاتبة في روايتها األولى»شجن بنت القدر الحزين« تقدم لنا 
ش�خصية »شجن« )أو عائش�ة( بوصفها فتاة مضطهدة في عائلتها، ُيكرهها والدها على الزواج 
من »مبارك« الثري، فتخفق في زواجها، ويعود مرة أخرى فيرغمها على الزواج من رجل مسن 
يعي�ش مع زوجتين أخريين تحت س�قف واح�د، فتضطر أن تعود إلى من�زل أهلها، ثم تفر إلى 

البحرين متنكرة في ثياب شقيقها.

ب - اإليقاع المختل:
يتراءى لنا هذا النمط من اإليقاع في وتيرة الس�رد التي تتس�ارع وتتكاثف حينًا، وتتباطأ في 

شيء من التفصيل حينًا، وتتوازن حينًا آخر.

1 - اإليقاع السريع:

وه�و اإليق�اع الذي يضغ�ط فيه زمن الس�رد، ويكثف، وتختصر فيه األح�داث في جمل أو 
فق�رات قصيرة.ويكف�ي في ه�ذه العجالة أن نتمث�ل بالفقرة اآلتي�ة بوصفها عتبة مثالية تجس�د 

اإليقاع السريع:

)1( الرواية. ص 20
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»ابتع�د جمع�ة عن مجل�س وال�ده، وانصرف إل�ى الملذات بال ه�وادة، فتناق�ل الناس أمر 
زيجات�ه وطالقات�ه المتكررة، وكثيرًا ما كان يس�افر م�ن دون أن يعلم أحد ع�ن وجهته، فيغيب 
األي�ام والليالي، وإذا ما طالت س�فرته الش�هر يع�ود وبصحبته زوجة أو اثنت�ان، حتى إن بعض 
النس�وة ك�ن يتوددن إليه ليقترن بهن ش�هرًا أو اثنين، ثم يهبهن ما يس�د رم�ق صغارهن، ويؤمن 

معيشتهن لسنين قادمة.
هكذا بلغ مجموع زيجاته اثنتي عشرة زيجة وهو لم يتجاوز العشرين سنة«)1(.

إن السرد في هذه الفقرة يكثف ويختصر مدة زمنية قد تستغرق جزءًا إضافيًا في الرواية حتى 
يتس�نى لنا أن نتعرف إلى هؤالء الزوجات الس�يئات الحظ، وطرائق اإليقاع بهن، ثم االنفصال 

عن كل واحدة منهن، وما يتصل بذلك من مواقف ومالبسات.
وق�د وظف�ت الكاتب�ة هذا النم�ط من اإليقاع الس�ردي ف�ي المحطات األولى م�ن الرواية، 
وكأنها كانت تخش�ى من ترهل روايتها، أو كأنها لم تس�تطع أن تجمع مادة تاريخية غزيرة تتيح 
لها فرصة االنتقاء أو االصطفاء التاريخي الجوهري؛ طالما أن التأريخ الروائي تأريخ اجتماعي 
فن�ي باألس�اس، ال يلت�زم فيه المب�دع بحرفية التاري�خ، وال يعيد إنت�اج ذلك التاري�خ، بقدر ما 
يصطف�ي بعض مواقفه وأحداثه وش�خصياته التي يثريها بمخيلته المبدع�ة التي توهم بالحياة، 
وتصن�ع عمال أدبيًا فنيًا مؤسس�ًا عل�ى عناصر الحبكة والفض�اء واللغة الروائية والش�خصيات 

النابضة بالحياة.

2 - اإليقاع البطيء:

في هذا النمط من الس�رد تتباطأ األحداث ويرخى حبل الزمن، وتقدم المواقف والمش�اهد 
بالتفصي�ل الذي يمكن أن يمي�ع فيه الزمن، فيصبح زمن قراءة الس�رد يفوق زمن األحداث في 

ترهله واسترخائه، على نحو ما أوضح »أمبرتو إيكو« في»6 نزهات في غابة السرد«)2(.
)1( الرواية. ص 44 - 45

)2( يرجع إلى »6 نزهات في غابة السرد« ألمبرتو إيكو. ترجمة سعيد بنكراد. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. 
الدار البيضاء/ بيروت 2005 ص 95 – 97

ومن الطريف أن نذكر هنا أن أمبرتو إيكو يتمثل بفقرة من رواية »ليلة واحدة« لميكي سبيالن، وهي الفقرة اآلتية:  
ومد  مكان.  كل  في  أجزؤاه  وتتناثر  الهواء  في  يتهشم  أوسيالو  رأس  ورأيت  الخاصة،  بلغتها  الرشاشة  »وردت   
رجل الميترو الصغير يديه نحوي كما لو أنه يريد أن يتقي الرصاص وسقط أرضًا وقد مزقته الرصاصات محدثة 
ثقوبا زرقاء، لقد كان صاحب القبعة الجلدية هو الوحيد الذي حاول رفع سالحه. وألول مرة كلفت نفسي عناء 
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ويمك�ن أن نتمث�ل في هذا المقام بالفق�رة الطويلة اآلتية المقتطفة م�ن الرواية، وهي الفقرة 
التي تسرد فيها الكاتبة أحداثًا تتعلق بسفر جمعة إلى دبي مصطحبًا معه ابنته »حصة« المدللة:

»توقف�ت الس�يارة ق�رب مطعم اعتاد جمع�ة وولده المرور ب�ه لتناول وجبة غداء أو عش�اء 
تفاجئهم�ا على حين غرة في س�فراتهما التي اعتادا تكرارها إل�ى دبي في اآلونة األخيرة. اتخذ 
حمي�د مكان�ه عند إح�دى الموائد الصغيرة التي انتش�رت في ه�ذا المكان قبال�ة »صندقة« من 
الخش�ب و»الش�ينكو«حين عاد جمعة بحصة بعد أن قضت حاجتها. قبضة يد والدها َلش�دَّ ما 
آلمته�ا وكثي�رًا ما كانت تود أن تخبره بأنه�ا تكره قبضته القوية هذه، غير أنها تتراجع، تش�عرها 
هذه القبضة باألمان أيضًا، األمر الذي جعلها تتقبلها أخيرًا وتصبر على آثار ألمها منها، أجلسها 
والده�ا فوق الكرس�ي الذي لم تكن حين�ذاك لتتمكن من الجلوس أعاله، وس�رعان ما حضر 
صبي آس�يوي يحمل »جركن« ماء وكوبًا صنع من الزجاج الذي تحبه حصة وترفض الش�رب 
ف�ي األكواب المعدنية التي ال تش�رب بواس�طتها إال في البيت الكبير، عندم�ا ينهكها العطش، 
وف�ور رؤيتها الماء، طلبته من والده�ا فناولها إياه والتفت إلى الرجل طالبا منه إحضار »برياني 
لح�م« وكوال باردة، ثم انصرف الرج�ل الذي كان يتكلم بلكنة غريبة، ناهيك عن هندامه الذي 
تراه للمرة األولى، إذ ارتدى »وزارًا« قصيرًا وقميصًا صنع من مادة النايلون الشفاف، كما وضع 
عل�ى إحدى كتفيه »فودة« مش�جرة، بينما ثب�ت فوق إحدى أذنيه قلمًا، ولم تتمالك نفس�ها من 
التساؤل عن هذا الرجل، فأخبرها والدها أنه »هندي من الهند«، لكنها لم تفهم أيضًا، وأقحمت 

نفسها في وابل من األسئلة باغتت بها والدها الذي كان جائعًا ويريد أن يأكل فسألت:
- أين هي الهند.. من أتى به إلى هنا.. ماذا تعني كلمة الهند.. لماذا كل الناس هنا يصرخون 
ب�ه.. لم�اذا هو وحده الذي يش�تغل، بينما الن�اس يأكلون.. ما ه�ذا البرياني.. ما هذا الش�راب 

األسود، هل هو وسخ كما تقول حبوة..؟؟!!« )1(.

التصويب وقطعت يديه كما تفعل ذلك الثاقبة متبعًا أطراف الكتفين. ولقد تركت له الوقت لكي يرى كتفه مبتورة 
ترتعد بين قدميه. لم تصدق عيناه ما حدث، ولكي أثبت له حقيقة األمر أفرغت ما تبقى من الرصاص في بطنه«. 

)ص 96 من كتاب إيكو(.
ويعلق إيكو على هذه الفقرة بقوله:  

»قد كان من الممكن أن أكون أكثر سرعة لو أني قمت بالتقتيل عوض قراءة هذا الوصف. عشرون ثانية للقراءة من   
أجل عشر ثوان للمجزرة، إنه رقم قياسي جيد. قد يكون التطابق تامًا في فيلم بين زمن الخطاب وزمن القصة. إنه 

مثال جيد على ما يسميه شاتمان المشهد«. )ص 96 من كتاب إيكو(.
)1( الرواية. ص 155 - 156
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إن الكاتبة هنا تسرد األحداث ببطء شديد كما نرى، وتحرص على التقاط التفاصيل الدقيقة 
وحركات الشخوص، إلى درجة أن القارئ يمكن أن يؤدي هذه الحركات في مدة زمنية أقصر 

من المدة التي تستغرقها عند قراءة ما كتب من سرد متصل بها.
وقد يندهش القارئ عندما يوازن بين إيقاع الس�رد في هذه الفقرة وإيقاع الس�رد في وصف 

مشاركة »جمعة« في الحرب ضد اإلنجليز:
»جمع�ة ازداد رفعة، وذاع صيت�ه بين أبناء القبيلة والقبائل األخرى التي تقطن تلك المناطق 
الجبلية، وقد ُسرت ابنة عمه »صقعة شما« سرورًا عظيمًا حين نال شهرة واسعة في تلك السنة 

الطاحنة«)1(.
إن الكاتبة تش�ير إش�ارة مبتس�رة إلى مش�اركة جمعة في الحروب الطاحنة الت�ي دارت بين 
اإلنجليز وقبيلة بني كعب، سواء »محضة« في منطقة الظاهرة، أم في إمارة »البريمي«، وتكتفي 
بوصف ذيوع صيت »جمعة« بين القبائل في سرد بالغ التكثيف في إيقاعه، خالفا لما رأيناه في 

الفقرة السابقة من سرد بطيء اإليقاع.
ويبدو أن الكاتبة أفادت كثيرًا من إيقاع الحياة المعاصرة المعيشة التي ال تحتاج إلى إرهاق 
المخيلة، خالفًا إليقاع الحياة التاريخية القديمة، كما أفادت من رصيد ذاكرة الطفولة والس�يرة 
الذاتية، وهو ما يفسر حضور إيقاع السرد البطيء في محطة »حصة« الطفلة والتلميذة والصبية.

وفضاًل عن هذا فقد أس�هم حرص الكاتبة على تس�جيل خلفية معرفية في تأكيد هذا النزوع 
المش�هدي ف�ي الرواي�ة؛ فالكاتبة بذل�ت جهدًا كبي�رًا من أجل تقدي�م معلوم�ات لغوية تتصل 
باللهج�ات المحلية، وتقديم معلومات زراعية واقتصادية واجتماعية وبيئية وجغرافية وغذائية 
وصحية كثيرة، حتى ضاق بها متن الرواية فاضطرت أن تشرحها في هوامش المتن الروائي.وما 
من شك في أن هذه الخلفية المعرفية أرهقت الرواية وعطلت حركة السرد وانسيابها العفوي.

3 - اإليقاع المتوازن:

ف�ي هذا النمط من اإليقاع الس�ردي يتوازن زم�ن الكتابة وزمن القص�ة أو األحداث وزمن 
الق�راءة، ف�ال يطغى مس�توى من مس�تويات هذه األزمنة عل�ى اآلخر، ولكن ه�ذا التوازن يظل 
مثالي�ًا منش�ودًا وليس واقعًا منجزًا.وقد اس�تطاعت الكاتبة في كثير م�ن الفقرات أن تقترب من 

)1( الرواية. ص 95
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هذا التوازن السردي، على نحو ما يتراءى في الفقرة اآلتية:
»بع�د صالة العش�اء كانت بريزة الش�يخ التي اتس�عت بالكم الهائل م�ن الرجال قد ضاقت 
بأنفاس�هم، وخي�م عليها الس�كون برغم الوليم�ة الكبيرة الت�ي أولمها جمعة والتي ع�ادة كثيرًا 
م�ا يفرح بها س�كان بلدة »الخض�راء« كلهم، وبالذات البيادير وأس�رهم، غي�ر أن الجميع كان 
مغتما لرؤية الشيخ وقد بدا كالمفارق. بدأ الشيخ حديثه يوصيهم بدينهم وبأسرهم، ويرشدهم 
عل�ى حث أبنائهم عل�ى الصالة والمحافظة عليها، ثم أوصاهم بأن يكونوا يدًا واحدة على البر 

والتقوى«)1(.
إن ه�ذه الفق�رة المقتطف�ة من وص�ف الكاتبة الحتضار الش�يخ »اب�ن عتيج« تع�د نموذجًا 

لالعتدال في إيقاع السرد؛ فال هو سرد سريع وال هو سرد بطيء.
* * *

وق�د كان الس�رد في هذه الرواية بضمير الغائب يتخلل�ه الحوار في بعض المواقف القليلة، 
كما كانت لغة الس�رد معجمية مباش�رة، تفتقر إلى لمس�ات الخصوصية التي تتأتى من توظيف 
أساليب االنزياح واإليحاء والتحليل، وما إلى ذلك من األساليب التي تثري أداة التعبير الروائي 

وتتيح فرصة الغوص في أعماق الشخوص.
* * *

وال�ذي نخل�ص إليه أن إيقاع الس�رد في »طروس إلى موالي الس�لطان« كان إيقاعًا منتظمًا 
حينًا ومختاًل حينًا آخر، وهو يتراوح بين سرعة وتيرته وبطئها وتوازنها، وذلك وفقا لضرورات 
بنائي�ة أو ض�رورات فنية اقتضته�ا طبيعة الرواية )رواي�ة أجيال( وطبيعة تجربة الكاتبة نفس�ها، 
وهي في جميع األحوال تثري األدب السردي اإلماراتي بشكل عام والسرد النسوي منه بشكل 

خاص.
* * *

)1( الرواية. ص 51
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 االئتالف السيميولوجي في رواية »رائحة الزنجبيل«
لـ »صالحة غابش«

يح�رص المنهج الس�يميولوجي في دراس�ة النص األدبي على تحليل أنم�اط التواصل بين 
عناصر ذلك النص وأمش�اجه التي تتآلف فيما بينها ضمن س�ياق معين كي تقدم رؤية متكاملة 
وموحدة، بل إن بعض الباحثين يوسعون دائرة هذا السعي المنهجي نحو االئتالف الداللي كي 
يش�مل سائر المعارف؛ فاس�تخدام الرؤية الس�يميولوجية »يوحد بين حقول مختلفة ويحارب 
تفتت العلوم واالنشطار القائم بين التصنيف المبني على المالحظة اإلمبريقية من جهة والتنظير 

المبني على المالحظة الذهنية من جهة أخرى«)1(، على حد تعبير الدكتورة فريال غزول.
 Peter ولذل�ك ال نس�تغرب عندم�ا ن�رى باحثي�ن من أمث�ال الش�كالني »بيت�ر بوغاتي�رف
Bogatyrev« يطب�ق ه�ذا المنه�ج عل�ى الع�رض المس�رحي المتباي�ن العناص�ر أو العالمات 

الس�معية والبصرية، المادية والمعنوية، الحس�ية والتجريدية، الش�يئية والبشرية، بوصف تلك 
العناصر مولدة لدالالت جديدة تكتسب شرعيتها الجمالية ووظائفها السيميولوجية من خشبة 

المسرح وليس من مواصفاتها العملية في المجتمع)2(.
من هنا ال نس�تغرب كذل�ك عندما نرى كثيرًا من النقاد ال يكتف�ون بتطبيق هذا المنهج على 
النص�وص الش�عرية، وإنما يطبقون�ه كذلك على الس�رديات، وخاصة الرواية الت�ي تتماثل في 
عوالمها مع عوالم المسرحية من حيث كونهما تشتركان في كثير من عناصرهما الشكلية، مثل 

الحدث والشخوص والفضاء والحوار والفضاء.
وأي�ًا م�ا يك�ن فإننا نريد ف�ي هذه المداخل�ة أن نحلل نص�ًا روائي�ًا إماراتيًا معاص�رًا تحلياًل 
س�يميولوجيًا، وه�و نّص »رائح�ة الزنجبيل«)3( للش�اعرة صالح�ة غابش التي اس�تهوتها كتابة 
السرد الروائي كما استهوت قبلها كثيرًا من الشاعرات والشعراء الخليجيين، من أمثال »غازي 

)1( الدكتورة فريال جبوري غزول: علم العالمات )السيميوطيقا(. ضمن كتاب »مدخل إلى السيميوطيقا«. بحوث 
األولى.  الطبعة  العصرية.  إلياس  دار  زيد.  أبو  قاسم ونصر حامد  بإشراف سيزا  مترجمة ومنشورة  سيميولوجية 

القاهرة 1986 ص12
)2( يرجع إلى »العالمات في المسرح« لكير إيالم. ترجمة سيزا قاسم. ضمن الكتاب اآلنف الذكر. ص240- 241

)3( صالحة عبيد غابش: رائحة الزنجبيل. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2008
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القصيب�ي«، و»عل�ي الدمين�ي«، و»مانع س�عيد العتيبة«، و»ميس�ون صقر القاس�مي«، و»كريم 
معتوق« وغيرهم.

مؤدى هذه الرواية أن »علياء الغافي« األستاذة الجامعية ورثت عن والدها »أحمد بن سيف 
الغافي« ثروة طائلة، ولكن تلك الثروة كانت مصدر قلق وأرق وتعاسة بداًل من أن تكون مصدر 
اطمئنان وأمان وسعادة؛ فقد تعرفت إلى الطالب »عبد الرحمن« في جامعة »أكسفورد«، وكان 
طالبًا نبيهًا ومهووسًا بحقوق اإلنسان ومؤازرة المنكوبين وحماية البيئة، ولذلك تعثر قلياًل في 
دراس�ته، وعجز عن تس�ديد رسوم الجامعة التي همت بفصله لوال تدخل »علياء« التي سددت 

عنه.
وتتط�ور العالقة بين »علياء« و»عبد الرحم�ن« فيتقدم لخطبتها، بعد تخرجه وحصوله على 
وظيف�ة، ولكنه م�ا يلبث أن يتخلى عنها تحت وطأة اإلحس�اس بهيمنتها المالي�ة عليه، وهو ما 

يترك ندوبًا عميقة في وجدانها.
وبع�د فت�رة يتقرب ش�اب آخر من »علي�اء«، وهو »ناص�ر العارف« ال�ذي كان يوهم الناس 
بأنه رجل أعمال كبير، على الرغم من إخفاقاته وبؤس�ه، وتتوس�ط »مريم« صديقة »علياء« كي 
تحملها على قبول »ناصر« بوصفه قريبًا لها، فتتردد »علياء« في إعالن خطوبتها، ولكن »ناصر« 
ال�ذي أصبح مديرًا إلحدى فروع ش�ركتها في الهند يتظاهر بالحرص عل�ى مصلحتها وتطوير 

أداء تلك الشركة حتى يكتسب ثقتها، فتبتلع الطعم وتتزوجه.
ولكن »ناصر« ما يلبث أن يظهر على حقيقته بوصفه محتااًل يس�تغل ش�ركة »علياء« لإليقاع 
بالمس�اهمين الذين أغراهم باالكتتاب في أس�هم الشركة، كي يس�تولي على أموالهم، ويصدر 
صكوكًا بال أرصدة ويزور المستندات، وما إلى ذلك من األالعيب التي استطاعت »علياء« أن 

تكتشفها وأن تجمع أدلتها كي تقدمها إلى القضاء.
وهناك خطاب آخرون كثيرون كانوا قد تقدموا لطلب يد »علياء« من والدها، ولكن الكاتبة 
ترك�ز على هذي�ن النموذجين المتناقضين اللذي�ن كان أحدهما ينفر منه�ا لمالها، وكان اآلخر 

يريدها لمالها أيضًا.
وهناك أحداث ثانوية أخرى تأتي في س�ياق الس�رد، بوس�اطة تقنية االرتداد )الفالش باك( 
غالبًا، كالحدث المتصل بمغامرة جدها »س�يف الغافي« ورفاقه »خلفان« و»جمعة« و»راش�د« 
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و»س�المين«، الذين قاوموا اإلنجلي�ز، والذين كانوا يهيمنون على التج�ارة في منطقة الخليج، 
فأحرق�وا س�فنهم لي�اًل، وحادث فق�دان »علياء« ف�ي إحدى الرحالت المدرس�ية إل�ى »وادي 

الحلو« في الساحل الشرقي، وتعرفها إلى صديقتها المخلصة »عذيبة«.
وإذا أردن�ا أن نس�تقصي مضامين ه�ذه الرواية فإننا لن نجد مش�قة كبيرة؛ فه�ذه المضامين 
تتصل اتصااًل وثيقًا بالحنين إلى الماضي، ورفض التغيرات القيمية التي طرأت على المجتمع 

اإلماراتي بعد اكتشاف النفط واستثماره في الخمسينيات من القرن الماضي.
وق�د عبرت الكاتبة عن هذا الحنين الجارف إلى الماضي من خالل ش�خصية »علياء« التي 
كانت متلهفة على الدفء اإلنساني المفقود في عالم تسوده العالقات المادية ويفتقر إلى نبض 
الوج�دان والح�ب، وعلى الرغم م�ن أن »علياء« كانت ثري�ة و مثقفة و تتبوأ موقع�ًا متميزًا في 
ّلم االجتماعي، فإنها لم تستطع أن تكون سعيدة؛ ألن ذلك كله لم يعوضها عن دفء الحس  السُّ

اإلنساني المفقود، كما رأينا.
وأيًا ما يكون األمر، فإن الذي يهمنا في متن هذه المداخلة هو حصر العالمات السيميولوجية 
في رواية »رائحة الزنجبيل«، وتحديد طبيعتها، وعالقاتها المؤتلفة في سياق الخطاب الروائي 

والرؤيوي على حد سواء.
وإذا كان عال�م »رائح�ة الزنجبي�ل« يع�ج بالعالمات الس�يميولوجية المس�موعة والمرئية، 

المجردة والمحسوسة، فإن أهم هذه العالمات تتراءى في الجدول اآلتي:

طبيعتهاالعالمة

لفظيةالعناوين الخارجية

لفظيةالعناوين الداخلية

لفظيةالشعر

لفظيةأسماء الشخوص

جغرافيةالبحر

جغرافيةالريف
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جغرافيةالمدينة

جغرافيةالحديقة

طبيعيةالسمكة

طبيعيةاللؤلؤة

طبيعيةالمطر

حضاريةالسيارة

حضاريةالبندقية

حضاريةالسفينة

طبيعيةالنوارس

طبيعيةالزهور

وما من شك في أن هناك طائفة من العالمات األخرى المبثوثة في عالم هذه الرواية، ولكننا 
نكتفي بهذه العينات التي نتخذها أمثلة عشوائية تؤنسنا إلى ظاهرة االئتالف السيميولوجي في 

هذا النص الروائي.
وما من ش�ك أيضًا في أن كل عالمة س�يميولوجية من هذه العالمات يمكن أن تحمل أكثر 
من داللة؛ ألن العالمة بطبيعتها تحمل داللة المعنى ومعنى المعنى إذا وردت في سياق خطاب 

أدبي ما، وهو ما نستشفه بوضوح من خالل تحليل هذه العينات السيميولوجية.

أ - العالمات اللفظية:
م�ن البده�ي أن تع�د اللغة م�ن هذه العالم�ات، وهي حتم�ًا تتف�اوت في أهميته�ا من نوع 
أدب�ي إلى آخر، والش�عر يأتي في مقدمة هذه األنواع التي تمن�ح العالمة اللغوية دالالت مركبة 

وإيحاءات إضافية.
وال�دالالت واإليحاءات التي تحملها العالمة اللغوية تتراءى لنا في هذا النص الروائي في 

العناوين، وفي أسماء بعض الشخوص، وفي التناصات الشعرية المبثوثة في المتن.
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أما ما يتصل بالعناوين، فإن هناك عنوانًا خارجيًا يتمثل في العنوان الذي وسمت به الرواية، 
وه�و »رائح�ة الزنجبي�ل«، وهو عن�وان يحيل على موضوع�ه من جهة، ويحي�ل على مضمون 

الرواية من جهة أخرى.
وهذه اإلحالة األخيرة هي التي تهمنا في هذا المقام؛ فمش�روب الزنجبيل الدافئ يرمز إلى 
دفء العالقات اإلنس�انية في س�ياق الخطاب الروائي، وهو ما أفصحت عنه الكاتبة نفسها في 
حوار صحفي أكدت فيه أن »رائحة الزنجبيل هي رائحة الدفء المفقود في عالمنا اإلنس�اني؛ 
فالزنجبيل في تراثنا اإلماراتي على وجه الخصوص، والعربي على وجه العموم، له عالقة بما 
نش�ربه؛ فهذا الش�راب الجميل المخلوط بالحليب خاصة في فصل الش�تاء القارص، يس�اعد 
على تحقيق الدفء ومقاومة البرودة، لذا اخترته لما فيه من إحالة إلى هذه المشاعر اإلنسانية، 
وله عالقة أيضا ببطلة الرواية علياء وارتباطها بوالدتها؛ فهي ال تجد في أمها، وهي تقّبل يدها، 
إال رائح�ة الحنان والحب والعاطف�ة، خاصة وهي تحمل والدتها إلى المستش�فى؛ فالرمز هنا 
يرتبط بمش�اعر توشك البطلة أن تفقدها وتجد نفسها فيما بعد وحيدة، إال في ذاكرة الزنجبيل، 

واإلحالة هنا أيضًا إلى فكرة البحث عن األمان الذي يضيع من البطلة بتدرج..« )1(.
ونلفت النظر هنا إلى أن »رائحة الزنجبيل« ذات عالقة بنوع آخر من العالمات السيميولوجية، 
وهو العالمات الحس�ية )الرائحة(، والطبيعية )الزنجبي�ل(، ولكنه يهمنا في هذا المقام بوصفه 
عنوانًا لنص روائي بطبيعة الحال، وهو ما ينس�حب على س�ائر العناوين األخرى التي يمكن أن 

تنتمي إلى حقوٍل داللية أو سيميولوجية متعددة.
وإذا أردنا أن نتجاوز العنوان الخارجي وننتقل إلى العناوين الداخلية فإننا سنجد كل فصل 
م�ن فص�ول الرواية مكلاًل بعنوان معبر عن المضمون الجزئي لذلك الفصل؛ فالفصل األول – 
على سبيل المثال – يحمل عنوان »متاهة«)2(، وهو وصف لحال »علياء« بطلة الرواية التي تقدم 
ف�ي ه�ذا الفصل بوصفها تعان�ي من وطأة الذكري�ات واألحداث التاريخي�ة والمتاعب الراهنة 
الت�ي تؤرقها وتفرض نفس�ها عليها من خ�الل االرتداد وتيار الوعي ومكابدة عناء اإلحس�اس 
باالغت�راب؛ وعن�وان الفصل الثاني »هذي�ان« ينطبق على حال »علي�اء« التي أصيبت بالحمى، 

)1( صالحة غابش: حوار صحفي بعنوان »صالحة غابش تصدر روايتها الجديدة »رائحة الزنجبيل«. أجرته ميرڤت 
الخطيب. جريدة الخليج. عدد 10779/ السبت 22 نوفمبر 2008 ص4 من »الملحق الثقافي«.

)2( الرواية. ص5
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وأخ�ذت تله�ج باس�م »أمينة«)1( أمينة س�رها الت�ي كانت قد طلب�ت منها أن تحض�ر لها بعض 
الملف�ات والوثائ�ق التي تفضح تالعب »ناصر« بمصالح الش�ركة وعمالئه�ا؛ وعنوان الفصل 
التاس�ع »كابوس«)2( يعبر عن مضمون هذا الفص�ل الذي تبدو فيه »علياء« وهي تعيش أحداث 

حلم كابوسي مرعب.
ونس�تثني هن�ا بع�ض عناوي�ن الفص�ول األخ�رى الت�ي كان�ت تفتق�ر إل�ى زخ�م الش�عرية 
السيميولوجية، على نحو ما يطالعنا في الفصل السادس »في القاهرة«)3(؛ فهذا العنوان المباشر 

هو عنوان لذكريات سجلتها »علياء« في القاهرة التي كانت تواصل دراستها في جامعتها.
وأما ما يتصل بالتناصات الش�عبية فهي تش�كل عالمات س�يميولوجية تتناغم مع المواقف 
الروائية والحاالت الس�يكولوجية التي تعتري بعض شخوص الرواية، على نحو ما يطالعنا في 
الفص�ل الثالث عش�ر، حيث نرى »علي�اء« مصدومة بتجربتها مع »ناص�ر العارف« الذي خاب 

ظنها فيه كما يخيب الظن في السراب:
»جاملُت أنا الدنيا على حسابي

وجاملت أنا الكذبة
وكلما فتحت عيني

أشوف الوحدة
فوق الوحدة مترتبة

وينتهي النشيد«)4(
فهذا المقطع الشعري ذو النكهة الشعبية المقتطف من قصيدة للشاعر القطري عبد الرحيم 
الصديق�ي، توظفه الكاتبة في هذا الموقف للتعبير عن يأس »علياء« واغترابها وانقطاع النش�يد 
اإلنس�اني الذي كان ينبعث من أعماقها وهي تش�رف على الثانية واألربعين من عمرها وش�بح 

العنوسة يطاردها.

)1( الرواية. ص15
)2( الرواية. ص88
)3( الرواية. ص50

)4( الرواية. ص116
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وأما أسماء الشخوص في الرواية فإن بعضها يحمل داللة سيميولوجية ملموسة، كما يبدو 
لن�ا من خالل اس�م »عذيب�ة« الذي يعد تصغيرًا محبب�ًا لصفة العذوبة المتجس�دة في هذه الفتاة 
المخلص�ة لبطل�ة الرواي�ة، وهي الفتاة الت�ي كانت »علياء« تج�د فيها تعويضًا ع�ن معاناتها من 
عق�وق اآلخرين، وكذلك األمر بالنس�بة إلى اس�م »ناصر العارف« الذي وص�ف ب� »العارف« 

لدرايته بأساليب اصطياد الفرص واالحتيال في عالم تحكمه المنافع المادية.

ب - العالمات الجغرافية:
تحظى هذه العالمات المشحونة بالشعرية السيميولوجية بأهمية خاصة في النقد المعاصر، 
وخاصة في كتابات »غاستون باشالر« الذي خصها بكتاب مستقل، وهو كتابه »شعرية المكان« 

الذي ترجم إلى العربية تحت عنوان »جماليات المكان«)1(.
وم�ن هذه العالمات الجغرافية »البح�ر« الذي يرمز إلى ما قبل النفط، وهي الفترة التي كان 
الن�اس يحظ�ون فيها بقدر كبي�ر من »الدفء« اإلنس�اني الذي كان�ت »علياء« تفتق�ده، ولذلك 
ف�إن البح�ر يأتي دومًا مناقض�ًا للنفط في عالم الرواي�ة؛ فإذا كان النفط »يلب�ي الحاجة إلنعاش 
االقتص�اد«)2(، ف�إن البحر يؤكد األصالة أو الهوية ويحاف�ظ عليها، ومن هنا كان ارتباط »أحمد 
بن س�يف الغافي« والد »علياء« بالبحر وليس بالنفط؛ فقد كان »يسترس�ل في رحلته الصباحية 
نح�و البحر.. كان حريصًا على أن يش�هد المولد اليومي للش�مس م�ن وراء األفق وهو يداعب 
شباك الصيد على قاربه معدًا نفسه ألداء المهمة، وبين آن وآخر يتلقى تحيات السالم والصباح 
م�ن أقرانه الذين يتوافدون ليهيئوا ش�باكهم أيضًا.. وحين تبدأ الرحل�ة إلى العمق باتجاه األفق 
الذي احتفظ صيادو الس�مك بحقهم فيه دون زمالئهم الغواصين الذين آثروا العمق الرأسي.. 
حين تبدأ رحلتهم تتقدم باتجاه أحمد موجة يعرفها، فيحاورها كالمعتاد بمعزل عن رفاقه الذين 
يفقدون للحظات حضوره الذهني معهم.. يسألها متى يدركها يومًا لتصحبه إلى مكانها البعيد. 
أحيان�ًا تأتي�ه محملة باألس�ماك الوفيرة في مواس�م الهج�رة المنظمة لهذه الكائن�ات، فيفاجئ 
ش�باكه إيق�اع تنقلها في خريطة البحر ليضيفه�ا إلى خطة تحقيق الحل�م، وأحيانًا تأتيه بمالمح 

)1( غاستون باشالر: جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت 
1987

)2( الرواية. ص26
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الحلم فقط، فيظل فراغ شباكه وهو يراقبها من الشاطئ تحدث حالة من االرتياب في نفسه«)1(.
إنه البحر مرتع أحالم »أحمد الغافي« ال غيره.

ومم�ا يتصل بالبحر كذلك عالمة س�يميولوجية أخرى تنتمي إلي�ه وال تفارقه، وهي عالمة 
»الس�مكة« الت�ي تعد في نظر »الغافي« أفض�ل وأهم من »اللؤلؤ« الذي يوح�ي بالترف والبذخ 
الزائ�ل، مثل�ه مثل النفط، على الرغم من كون الس�مكة واللؤلؤة من أبن�اء البحر؛ »فالفرق أنك 

تستطيع أن تعيش من دون اللؤلؤة، ولكنك ال تستطيع أن تعيش من دون السمكة«)2(.
ومم�ا يتص�ل بالبح�ر كذلك وينتم�ي إلى عالم�ه الرومانس�ي الحال�م عالمة الري�ف بقراه 
وش�واطئه الجميل�ة النقية، وهو ما يت�راءى في الحنين إلى »وادي الحل�و« و»كلباء« و»الحيرة« 

و»خورفكان« التي ترى فيها علياء »صورة أخرى للربيع والحب والجمال«)3(.
وف�ي مقاب�ل الري�ف ال�ذي يحي�ل عل�ى الماض�ي، تواجهن�ا المدين�ة الت�ي تش�كل عالمة 
س�يميولوجية مناقضة، تلك المدينة التي يزحف اإلس�منت المس�لح عل�ى حدائقها وواحاتها 
وتغزوه�ا العمالة اآلس�يوية الوافدة، والس�يارات المرعبة التي ال تكف ع�ن الهدير نهارًا ولياًل 

نافثة دخانها المرهق.

ج - العالمات الطبيعية:
وهي العالمات الس�يميولوجية التي تطالعنا في المطر والشجر والنوارس وما إلى ذلك من 

العالمات التي تفوق دالالتها السيميولوجية دالالتها اللغوية الوضعية.
تبح�ث »علي�اء« في الفص�ل األول من الرواية ع�ن ذاتها وحقيقتها ف�ي »المطر« الذي أخذ 
يتهاط�ل فج�اءة مضمخًا النخيل والرمال بمياهه وغاس�اًل وجه المدينة األش�عث؛ وتحاول أن 
تئد رغبتها العارمة في السير تحت ذلك المطر، لكونها تخشى معاتبة اآلخرين الذين يمكن أن 
يروها من خلف نوافذهم، وهم يتفرجون على ذلك »االحتفال الشتوي الناعم«)4( الذي ينتظره 
الخليجي�ون بفارغ صب�ر، ولكنها وضعت ح�دًا لترّددها، وغامرت صوب الش�ارع المبتل غير 

)1( الرواية. ص27
)2( الرواية. ص27
)3( الرواية. ص78
)4( الرواية. ص11
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مبالية بعيون اآلخرين وأعرافهم:
»الس�رعة تلف خطواتها في اختراق لم تعهده.. اختراق للمطر وللعادات.. اختراق لنفسها 
ولكل هذه الحال المتهالكة التي تعاني من وطأتها منذ عشرين عامًا، لوال خيوط أمل تعلق قلَبها 
بالسماء. تذكرت شيئًا: يقولون إن السماء تكون مفتوحة أمام دعوات العباد عند هطول المطر. 
وقفت قلياًل.. رفعت عينيها إلى الفضاء الماطر.. وفي لحظة صفاء ش�عرت به في الوجود كله 

انسابت من أعماقها: يا رب.. تاركة للزخات وجهها الذي بدأت الهموم تخط مالمحه«)1(.
إن المط�ر – كم�ا يبدو لنا من خالل هذه الفقرة – يحمل دالالت س�يميولوجية مركبة؛ فهو 
يرم�ز إل�ى الطهر والصفاء، وهو يرمز إلى براءة الطفول�ة، وهو يعد مالذًا ومهربًا من وطأة القيم 
االجتماعية التي كانت »علياء« تعاني منها منذ عشرين عامًا، وهو أخيرًا يرمز إلى الدفء اإللهي 

وعدالة السماء.
وهذا كله يجعلنا نؤكد ثراء هذه العالمة السيميولوجية ونحن مطمئنون.

وتجس�د »ش�جرة الرولة« عالم�ة طبيعية س�يميولوجية أخرى تنضح بال�دالالت التاريخية 
واالجتماعية واألخالقية والروحية والفولكلورية.

»كان روادها من أهل هذا البلد.. حين كانت شجرة عمالقة استمدت أصالتها من الثالثمئة 
عام شكلت عمرها قبل أن تهوي ذات صباح.. عشقها أهل الشارقة منذ القدم، فجعلوها ملتقى 
لألف�راح، ومأوى لألحزان، ومحكمة للقضاء، ومنابر للش�عر، وملهمة للحكايات والقصص، 

ومجلسًا للقاء األصدقاء واإلخوة والجيران..
ما زال الرجال والنساء في الشارقة ممن عايشوا فترة زهو الرولة، يتذكرونها بكثير من الحنين 
إل�ى أيامه�ا.. أيام كانت الم�كان األثير لهم كبارًا وصغ�ارًا مهما كانت مس�توياتهم االقتصادية 
واالجتماعي�ة.. تتح�ول اليوم إلى ملتقى لش�عوب وافدة وجدتها مكانا مناس�بًا للمواعدة على 
األف�راح واألح�زان ما بين أفراد وعائ�الت وجماعات يقضون بلقائهم ف�ي ظالل ذكراها على 
غربتهم، فكأنها وطن آخر لهم، يمارسون عاداتهم في األكل ولقاء األسر، ويتحاورون بلغتهم 
األصلي�ة، ويأتون على ذكر األهل في الهند وباكس�تان أو بنجالدي�ش بكثير من الحنين، ولعل 
الطارئ الذي جعل الرولة نصبًا إس�منتيًا جاء مواكبًا لما تعرضت له من أعراض من قبل أهلها 

)1( الرواية. ص11
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األصليين من األجيال الالحقة التي وجدت منافذ أخرى للتنزه«)1(.
إن عالم�ة ش�جرة »الرول�ة« هي األخرى عالمة مش�حونة بال�دالالت الس�يميولوجية التي 
تس�ترجع التاري�خ وتس�ترجع صور الحي�اة االجتماعية ذات ال�دفء اإلنس�اني والتضامن بين 
الناس، في أفراحهم وأتراحهم، ولذلك فإن حنين »علياء« إلى هذه الشجرة حنين إلى الماضي 
وتحس�ر على ضياعه، وس�قوط هذه الشجرة وتحولها إلى نصب تذكاري يحلم الناس بالعيش 
في ظله يش�كل فجيعة مؤلمة بالنس�بة إلى »علياء« التي كانت تحاول أن تتشبث تشبثًا رومانسيًا 

بماض ٍوّلى ولن يعود.
وم�ا يق�ال ف�ي س�يميولوجيا ش�جرة »الرول�ة« أو س�يميولوجيا »المط�ر« يق�ال كذلك في 

سيميولوجيا »الزهور« أو »النوارس«، مع تسجيل تفاوتها في كثافة دالالتها.

د - العالمات الحضارية:
تتراءى هذه العالمات في »السيارة«؛ و»السفينة«؛ و»البندقية«؛ و»الشركة«، وما إلى ذلك.

وال نريد في هذه العجالة أن نحلل دالالت هذه العالمات في سياق الخطاب الروائي بهذا 
العمل، وإنما نكتفي بالوقوف قلياًل عند العالمات الثالث األولى.

إن »الس�يارة« ف�ي ه�ذه الرواية ترمز إل�ى الحضارة المجلوب�ة التي تنفث دخان�ًا وضجيجًا 
مزعج�ًا ف�ي المدين�ة، وهي تقود اإلنس�ان إلى مصير مجه�ول، كما يبدو من خ�الل »كابوس« 
علي�اء الت�ي رأت في حلمها أنها تجلس إلى جانب »ناصر« في س�يارة تقوده�ا إلى »مكان غير 
معلوم«)2(، وفجأة تتوقف الس�يارة أمام عائق صخري ينبثق من خلفه مخلوق عدواني مخيف، 
وتتفق�د »علي�اء« زوجها فال تجده، وعلى الرغ�م من حالة الرعب التي كان�ت تحاصرها فإنها 
اس�تطاعت أن تج�د »منفذًا نفس�يًا جعلها تتغلب على ه�ذه الحال، قفزت من الب�اب المفتوح 

وأخذت تجري عبر األزقة وحدها في ظالم ممتد إلى ما ال نهاية«)3(.
تلك هي نهاية االستسالم إلى تيار الحضارة المادية المعاصرة التي تجرف اإلنسان إلى نفق 

مجهول مخيف وظالم دامس ممتد ال ُيهتدى فيه بأي بصيص أمل.

)1( الرواية. ص64
)2( الرواية. ص88
)3( الرواية. ص90
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إن هذا الكابوس يعبر عن هواجس »علياء« وغبش رؤيتها وتش�اؤمها الش�ديد من مصيرها 
الفردي ومن مصير اإلنسانية على حد سواء.

وم�ا يقال ف�ي عالمة »الس�يارة« يق�ال كذلك في عالم�ة »الس�فينة« التي حمل�ت اإلنجليز 
وبضائعهم إلى الخليج، وجعلتهم يهيمنون على عصب التجارة، ويتحكمون في رقاب الناس، 
وهو ما يس�ّوغ ثورة جد »علياء« عليهم، وحرق س�فنهم، كما يقال كذلك في عالمة »البندقية« 

التي كانت أداة قهر في يد اإلنجليز.
* * *

والذي نخلص إليه أن العالمة الس�يميولوجية في رواي�ة »رائحة الزنجبيل« لصالحة غابش 
كان�ت مختلف�ة في طبيعتها، مؤتلف�ة في وظيفتها الداللي�ة التي تخدم رؤية الكاتبة الرومانس�ية 
ف�ي مضامينه�ا، وهي رؤية حالمة تدين مظاهر التغيرات التاريخية العميقة التي مس�ت جوانب 

الحياة االجتماعية والروحية في منطقة الخليج العربي بعد الطفرة النفطية.
وإذا كانت هذه الرؤية مس�تهلكة موضوعيًا في عدد كبير من األعمال الس�ردية والمسرحية 
والش�عرية الخليجي�ة، فإن ذل�ك ال ينقص من قيمة الجه�د الذي بذلته صالح�ة غابش في هذا 

العمل.
وما من ش�ك في أن ثراء هذه العالمات الس�يميولوجية، وقدرة الكاتبة على إثرائها بالرموز 
والمعاني ومعاني المعاني يؤكد موهبتها السردية الواعدة وامتالكها زمام أدواتها الفنية، والعبرة 

في نهاية المطاف بأساليب القول وسبله، ال بالقول في حد ذاته.
* * *
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 تأنيث الرواية اإلماراتية
)»طوي بخيتة« لـ »مريم الغفلي« أنموذًجا(

إذا كانت »نازك المالئكة« قد أنثت القصيدة العربية المعاصرة، على حد تعبير الدكتور عبد 
الل�ه الغذامي)1(، فإن هناك عددًا كبيرًا من الكاتبات العربيات المعاصرات اللواتي أس�همن في 
تأنيث الرواية، وفي مقدمة هؤالء الكاتبات »كوليت الخوري«، و»نوال السعداوي«، و»أحالم 
مس�تغانمي«، و»حن�ان الش�يخ«، و»س�ميحة خري�س«، و»ليلى العثم�ان«، و»فاطم�ة العلي«، 

و»رجاء عالم«، و»علوية صبح«، و»ميرال الطحاوي«، و»هاديا سعيد«، وغيرهن.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن الكاتب�ات اإلماراتي�ات ل�م يلتحقن برك�ب زميالتهن م�ن الكاتبات 
العربيات األخريات إال في فترة متأخرة)2(؛ فكانت أول رواية تنشر لكاتبة إماراتية)3( هي رواية 

الثقافي  المركز  المختلف«.  والقارئ  القصيدة  »تأنيث  ب�  الموسوم  الغذامي  الله  عبد  الدكتور  كتاب  إلى  يرجع   )1(
الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء 1999. ص11 - 25

ينشر  أن  قبل  أي  التاسع عشر،  القرن  منذ  أعمالهن  كاتبات روائيات نشرت  الدكتور جابر عصفور أسماء  يذكر   )2(
محمد حسين هيكل روايته »زينب« التي يعدها المؤرخون أول رواية عربية فنية، ومن هؤالء الكاتبات:

عائشة التيمورية، التي نشرت، »نتائج األحوال في األقوال واألفعال« سنة 1885.  
أليس البستاني، التي نشرت روايتها »صائبة« سنة 1891.زينب فواز، التي نشرت روايتها »حسن العواقب أو غادة   
الزهراء« سنة  1895.]يرجع إلى بحث الدكتور عصفور »ابتداء زمن الرواية/ مالحظات منهجية« ضمن كتاب 
»الرواية العربية/ ممكنات السرد/ أعمال الندوة الرئيسة لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر 11 – 13 ديسمبر 

2004. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت 2006 ص122[.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن »باسمة محمد يونس« نشرت روايتها »مالئكة وشياطين« سنة 1990 بمطبعة دبي في   )3(
اإلمارات العربية المتحدة، قبل أن تحصل على الجنسية اإلماراتية فيما بعد، ولذلك ال نستطيع أن نؤرخ للرواية 
اإلماراتية النسوية انطالقًا من هذه الرواية؛ علمًا بأن أحداثها تدور في بلد أوربي، وهي جديرة بأن توضع في خانة 
الرواية العربية التي توسم برواية صراع الحضارات، مثل »عصفور من الشرق« لتوفيق الحكيم؛ و»الحي الالتيني« 
لسهيل إدريس؛ و»البيضاء« ليوسف إدريس؛ و»موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح؛ و»ما ال تذروه الرياح« 
لعرعار محمد العالي؛ و»قنديل أم هاشم« ليحيى حقي؛ و»رصيف األزهار ال يجيب« لمالك حداد؛ وما إلى ذلك 

من الروايات العربية التي تناولت ظاهرة المثاقفة الحضارية تفاعاًل وصراعًا.
ومؤدى أحداث هذه الرواية أن عائلة عربية تتألف من األب واألم وأبنائهما تلقيها »الظروف الظالمة بين براثن   
الهجرة والتشرد في بلد أوربي«، وتحاول العائلة أن تتأقلم في بيئتها الجديدة دون جدوى؛ فاألب واألم ما لبثا أن 
تدهورت صحتهما في هذه البيئة ذات المناخ المختلف، فتوفيا متأثرين برطوبة القبو الذي أجبرت العائلة على 
النزول فيه، أما األبناء فأصبحوا يعانون من الجوع والضياع، وهنا تنهض كبرى البنات في العائلة فتقرر أن تعمل 
السقوط،  يبتزها ويرغمها على  أن  يحاول  الطبيب  والديها، ولكن  يعالج  في عيادة طبيب كان  ممرضة مساعدة 
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»ش�جن بنت القدر الحزين«)1( لحصة جمعة الكعبي التي أرادت أن تتخفى خلف س�تار اس�م 
مس�تعار، وهو »س�ارة الجروان«، ولكن ناش�ر روايتها خالف رغبتها – كما تقول)2(، ونش�رها 
باس�مها الحقيق�ي، وهو ما زادها تش�بثًا بذلك االس�م )س�ارة الجروان( الذي أصبحت تنش�ر 
أعماله�ا القصصي�ة والروائي�ة الالحقة ممهورة ب�ه، ولذلك ف�إن روايتها الثاني�ة  »طروس إلى 

موالي السلطان«)3(، نشرت موقعة بهذا االسم.
وتروي هذه الرواية الرائدة قصة فتاة تعيش في كنف عائلة تهيمن عليها القيم الذكورية التي 
تضطه�د األنث�ى وتقيدها؛ فوالد الفتاة »عائش�ة« ُيكره ابنته على ال�زواج من »مبارك« نجل أحد 
األثري�اء، ال�ذي يعامله�ا وكأنها َأَمة ال زوجة، ف�ال تجد مندوحة عن العودة إل�ى منزل والدها، 
ولكن ذلك الوالد المس�تبد يرغمها على الزواج من رجل آخر يسكن وزوجتيه في بيت واحد، 
فتتركه وتعود مرة أخرى إلى منزل والدها حيث تعيش سجينة مقهورة، وتتنكر في ثياب أخيها 
وتس�افر بمفردها إلى البحرين حيث يتعرف إليها الش�اب »خالد« الذي تتعلق به، ولكن القدر 
يهيئ لها حادث س�ير تنقل على إثره إلى المش�فى حيث يكتش�ف أمرها ويحض�ر أهلها الذين 

ينتقمون منها على الطريقة الجاهلية؛ إذ يغرز أخوها سكينًا في صدرها ثم يفر هاربًا.
وكم�ا ن�رى فإن ه�ذه الرواية النس�وية الرائ�دة تعالج موضوع�ًا في صميم األدب الس�ردي 
النس�وي، وهو موضوع العادات والتقاليد الجائرة التي تصادر حرية األنثى وتجردها من أدنى 

حقوقها، وهو اختيار شريك حياتها، وتريق دمها إذا حاولت أن تختار ذلك الشريك بنفسها.
وبع�د ه�ذه الرواية التي ولدت بعد عش�رين س�نة أول رواية إماراتية ذكوري�ة، ]وهي رواية 
»ش�اهندة«)4( لراش�د عبد الله )نش�رت س�نة 1972([، أخذت األعمال الروائية النس�وية تظهر 

فتقاومه وتصده بعنف محتمية بقيمها العربية اإلسالمية التي كانت متمسكة بها تمسك الغريق بلوح النجاة.
الطبعة األولى.  للنشر والترجمة والتوزيع.  العربية  الثقافة  دار  الحزين.  القدر  بنت  الكعبي: شجن  )1( حصة جمعة 

الشارقة 1992
كشفت حصة الكعبي هذا السر في ندوة أدبية في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة اإلمارات في 11 مايو 2009  )2(

الطبعة  اآلداب.  دار  الحدال(.   ( األول  الكتاب  السلطان.  إلى موالي  الجروان(: طروس  الكعبي )سارة  )3( حصة 
األولى. بيروت 2009، وال يفوتني هنا أن أشير إلى أن الكاتبة نشرت نصوصًا سردية بعنوان »رسائل إلى السلطان« 
ثانية،  رواية  الرواية، وعدتها  قبل هذه   )2003 دبي  األولى.  الطبعة  والتوزيع«.  للنشر  »الشروق  دار  )منشورات 
الكاتبة إلى هذه »الرسائل« أو النصوص، فأدخلت  الروائي، وقد عادت  افتقارها إلى شروط العمل  بالرغم من 

عليها تغييرات جذرية حتى اتسمت بمواصفات الرواية، ونشرتها تحت عنوان »طروس إلى موالي السلطان«.
)4( راشد عبد الله: شاهندة. المركز العربي للصحافة. مطابع األخبار. الطبعة الثانية. القاهرة 1976
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ف�ي فترات متقطعة في الس�رد اإلماراتي، فصدرت رواية »أمنيات س�الم« الموس�ومة ب� »حلم 
كزرقة البحر«)1( معبرة هي األخرى عن هواجس أنثى تتشبث بأهداب الماضي في عالم سريع 
التغير، وترصد الكاتبة أثر هذا التغير في سيكولوجية بطلة الرواية التي تروي األحداث بضمير 

المتكلم، فتعبر عن افتقارها إلى حنان األبوة:
»نساني)2( أبي... ازدحمت ذاكرته باألطفال واألحفاد واألموال«)3(.

ولذلك نراها تتنكر ألنوثتها وتريد في أعماقها أن تغدو ذكرًا:
»أعش�ق ربطة عنق أخي التي كان يرتديها في حفالت المدرس�ة الموس�يقية، كنت أس�رق 
ربطة عنقه وأرتدي سرواله القصير األحمر، وقميصًا أحمر، كنت أشبه بممثل كوميدي عفوي 

ال يتعمد أن يثير الضحك بتصرفاته«)4(.
وق�د ش�هد العقد األول م�ن األلفية الثالث�ة ميالد عدد كبير م�ن كاتبات الرواي�ة في األدب 
السردي اإلماراتي؛ فقد نشرت الشاعرة الحداثية »ميسون صقر القاسمي« روايتها »ريحانة«)5(؛ 
كما نش�رت »أسماء الزرعوني« رواية »الجس�د الراحل«)6(؛ ونشرت »رحاب الكيالني« رواية 
»تثاؤب األنامل«)7(؛ كما نش�رت »آمنة المنصوري« رواية »عيناك يا حمدة«)8(؛ ونشرت »مريم 
الغفل�ي« روايته�ا »طوي بخيتة«)9( وأعقبتها بروايتها األخرى الموس�ومة ب�� »بنت المطر«)10(؛ 
كما أصدرت الشاعرة »صالحة غابش« روايتها »رائحة الزنجبيل«)11(؛ كما كتبت »مريم مسعود 
الش�حي« رواية بعنوان »أنثى ترفض العيش«)12(؛ وكتبت »العنود محمد« رواية بعنوان »ويعود 

)1( أمينات سالم: حلم كزرقة البحر. منشورات الجمل. الطبعة األولى. كولونيا )ألمانيا( 2000
تقصد »نسيني«!  )2(

)3( حلم كزرقة البحر. ص58
)4( المصدر نفسه. ص9

)5( ميسون صقر القاسمي: ريحانة. دار الهالل. الطبعة األولى. القاهرة 2003
)6( أسماء الزرعوني: الجسد الراحل. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2004
)7( رحاب الكيالني: تثاؤب األنامل. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2004

)8( آمنة المنصوري: عيناك يا حمدة. طبعة خاصة. )د.م( )د.ت(.
دار  في  نشرها  أعادت  ثم   ،2007 دبي  األولى.  الطبعة  والنشر.  للطباعة  المتحدة  بخيتة.  طوي  الغفلي:  مريم   )9(

الحوار بسورية سنة 2009
)10( مريم الغفلي: بنت المطر. دار الحوار. الطبعة األولى. الالذقية 2009

)11( صالحة غابش: رائحة الزنجبيل. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الشارقة 2008
)12( يرجع إلى مقالة حسام ميرو »مريم الشحي والعنود محمد تنضمان إلى قائمة المبدعات اإلماراتيات«. الخليج 
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الماضي«)1(.
كل هذه األعمال الروائية تؤكد إصرار الكاتبات اإلماراتيات على اقتحام فضاء الرواية بقوة 
وحض�ور الفت للنظر؛ ف�كأن القصة القصيرة التي كان لهؤالء الكاتبات س�هم وافر في إثرائها 
م�ن خالل أس�ماء معروفة، ك� »مريم جمعة فرج«؛ و»مريم بوش�هاب« )س�لمى مطر س�يف(؛ 
و»س�عاد العريمي«؛ و»ش�يخة مبارك الناخي«؛ و»ظبية خميس«؛ و»فاطمة محمد«، وغيرهن، 
نقول: فكأن القصة القصيرة بش�كلها المحدود الذي يقتصر على فتات الحياة اليومية المعيش�ة 
لم تعد تتسع لهواجس وطموحات هؤالء الكاتبات اللواتي وجدن ضالتهن في الشكل الروائي 
ال�ذي يمتلك قدرات هائل�ة على امتصاص الواقع بأبع�اده المختلفة المعق�دة وتمثله ورصده 

والتعبير عنه، وهو ما يرهص بتأنيث الرواية اإلماراتية.
والالفت للنظر أن فضاءات هذه األعمال الروائية جميعًا كانت مس�رحًا النشغاالت المرأة 
وتوصيف�ًا لموقعها في الس�ياق التاريخ�ي الراهن، وتعبي�رًا عن أوجاعها وهواجس�ها، وهو ما 
يت�راءى ف�ي اتخاذ األنثى بطلة في س�ائر ما نش�ر من أعمال روائية نس�وية إماراتي�ة حتى اآلن، 
بما في ذلك رواية »الجس�د الراحل« ألس�ماء الزرعوني التي أرادت أن تتخذ من الرجل بطاًل 
)عيسى(؛ فالنساء اللواتي كن ُيحكمن الدائرة حوله هن اللواتي كن يتبوأن البطولة في الحقيقة؛ 
»فمن السهل أن نصف ذلك المجتمع النسائي بكونه البطل، ونهمل شخصية البطل المفترض 

في العمل«)2(.
وأيًا ما يكون األمر، فإن ما يهمنا في هذا المقام هو تس�جيل مالمح التأنيث في عينة واحدة 
من هذه األعمال الروائية النسوية اإلماراتية، وهذه العينة تتمثل في رواية »طوي بخيتة« لمريم 

الغفلي.
واختي�ار ه�ذه العينة النموذجية لم يكن عش�وائيًا، وإنما كان ألس�باب يمك�ن إجمالها فيما 

يأتي:
هذه  يجعل  ما  وهو  »الكتابية«،  على  تطغى  العمل  بهذا  الروائي  السرد  في  الشفوية  إن   -  1

الثقافي. عدد 19 يناير 2008
)1( المرجع نفسه.

)2( د. معجب العدواني: مرايا الذات/ الكتابة بضمير الجمع في الرواية النسائية اإلماراتية. ملحق الخليج الثقافي. 
عدد 30 مايو 2009
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تاريخيًا،  فعال  دور  فيها  للمرأة  كان  التي  الشعبية  السرديات  إلى  تكون  ما  أقرب  الرواية 
إال  العامة  الحياة  إلى  تخرج  المنزل وال  في  عادة  تقبع  تاريخيًا  المرأة  بحكم كون  وذلك 
التي  المرأة الجدة أو األم  إبداع تلك  الشعبي في مجمله من  نادرًا، ولذلك فإن القصص 
كانت تحرص على تسلية أحفادها أو أبنائها بابتكار السرود والعوالم السحرية التي تعبر 
عن طموحها إلى التحرر من أسر الفضاء المنزلي، فضاء الحريم، فضاًل عن إمتاع المتلقين 
التراث  في  سردي  كتاب  أجمل  نرى  ما  عند  نستغرب  ال  ولذلك  والكبار،  الصغار  من 

القصصي الشعبي، وهو كتاب »ألف ليلة وليلة«، ُتروى قصصه بلسان »شهرزاد«.
ومم�ا يؤنس�نا إلى هذه النزعة الش�فوية ب�� »طوي بخيت�ة« أن األرمل »مصب�ح« الذي تعلق 
ب�� »بخيت�ة« ثم افتقدها، يتع�رف إليها مصادفة من خ�الل عالمات معينة، كحياكته�ا المتميزة، 

وقالدتها التي تلقتها هدية من »اليازية«، على نحو ما يحدث عادة في القصص الشعبي.
السمة  هذه  كانت  وإذا  الذكر،  إلى  وليس  األنثى  إلى  تسند  الرواية  هذه  في  البطولة  إن   -  2

تتراءى لنا في سائر األعمال الروائية النسوية التي أشرنا إليها منذ قليل، فإن حضور األنثى 
في السرد الروائي في هذا العمل يظل أكثر لفًتا للنظر، وهو ما يطالعنا في إجراء السرد من 

منظور األنثى منذ بداية الرواية التي يسند فيها السرد إلى »اليازية« الزوجة:
»والده�ا، والدته�ا، أخوها الوحيد، وزوجها مصبح الغائب عن الفريج منذ أس�بوع، تش�د 
بقبضتها على المغزل وتدعو له بالخير، تتمنى أن يرجع بخير من الساحل الذي قصده وبعض 

رجال الفريج طلبًا للرزق.
تدع�و ل�ه وتتمنى أن يحضر بع�ض ما أوصته به م�ن مالبس لطفلها الق�ادم وبعض األدوية 
الش�عبية، تتنهد لفكرة الجنين وهي تم�رر يدها على البطن المكور كمن يربت على رأس طفل 

أو يداعب وجنتيه«)1(.
وعندما تموت »اليازية« في والدة عسيرة مخلفة الصبي »عبيد«، تسند الكاتبة زمام المنظور 
إلى »شما« شقيقة »بخيتة« الصغيرة التي كانت تراقب ما طرأ على أختها من تغيرات في سلوكها 
وس�يكولوجيتها على إث�ر وصية »اليازية« له�ا برعاية الصبي »عبيد« ال�ذي أصبحت متعلقة به 

وكأنها أمه البديلة.

)1( مريم الغفلي: طوي بخيتة. ص7
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3 - تتجاوز هذه الرواية بعوالمها ورموزها العصر الحديث إلى الماضي التاريخي الضارب 

بجذوره في العصر الجاهلي الذي كانت المرأة توأد فيه حية خشية اإلمالق أو خشية العار، 
وبالتالي فإن صورة المرأة كما ترسمها هذه الرواية تعد أكثر شمواًل وأكثر تجريدًا وأكثر 
تجاوزًا لشروط تاريخية معينة، على الرغم من كون أحداثها تجري في فترة زمنية محددة 

وفي فضاء جغرافي معين.
وقب�ل الخوض ف�ي تفاصيل مالمح التأنيث في هذه الرواية ينبغ�ي أن نلخص أهم أحداثها 

ونتعرف إلى أهم شخوصها.
ت�دور أحداث »ط�وي بخيتة« ف�ي أوائل القرن العش�رين قبل اكتش�اف النفط واس�تثماره، 
فتصور حياة الش�ظف والقحط والمحل ومعاناة البدو الرحل الذين كانوا يقطعون المس�افات 
الطويلة في أجواز الفالة س�عيًا إلى »أماكن المقيض« أو الواحات والمراعي التي يجدون فيها 

بغيتهم من الماء واألعشاب والشجيرات التي تقتات بها أغنامهم وجمالهم.
فالكاتب�ة تتتب�ع حي�اة عائلة من هؤالء الب�دو الذين كانوا يت�رددون على س�احل »أبو ظبي« 
حينًا، ويلوذون بمنطقة العين أو »ليوا« أو »الذيد« أو »ضاية« أو »الباطنة« في رحلة »المقيض« 
التقليدية السنوية في مطلع كل صيف، وهي رحلة شاقة ومضنية، ليس بسبب شدة الحر وندرة 
الماء فحسب، ولكن بسبب األمراض والحشرات السامة وقطاع الطرق الذين كانوا يسلبونهم 

»حاللهم« ويأسرونهم كي يبيعوهم رقيقًا.
»سلطان« خبير الطرق ومرشد القافلة ودليلها وإخوته وأقاربه الذين يشكلون قافلة من هؤالء 
الب�دو الرح�ل الذين نراهم في بداي�ة الرواية يتجهون نحو »العين« هروب�ًا من القحط، ولكنهم 
يج�دون العي�ن نفس�ها تعاني المح�ل والجفاف والقالق�ل؛ »فاألفالج على وش�ك النضوب، 
كم�ا أنها بحاج�ة لإلصالح، والح�روب القبلي�ة طاحنة مس�تعرة، وفي الجنوب قط�اع الطرق 
نش�طون«)1(، وبينم�ا يغيب »مصبح« ابن أخ »عويش« زوجة »س�لطان« ف�ي »رحلة المطراش« 
بالبح�ر، تظ�ل زوجته »اليازية« الحبل�ى تنتظر عودته والتحاقه بالقافل�ة، وعندما تلد ابنها البكر 
»عبيد« تلفظ أنفاس�ها وهي تق�دم قالدة ذهبية ل� »بخيتة« بنت »س�لطان« وتوصيها برعايته بعد 
موته�ا، ومن�ذ ذلك الوقت أصبحت »بخيتة« تعامل الصبي »عبي�د« معاملة األم البنها، فتطعمه 

)1( الرواية. ص8
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وتحرص على نظافته وترضعه سرًا.
وعلى الرغم من أن »بخيتة« كانت عذراء، فإن الحليب كان يتدفق من صدرها عندما كانت 

تضم »عبيد«!
وتس�تطيع »طريف�ة« أخ�ت »س�لطان« الس�ليطة اللس�ان أن تبث الريب�ة في عالق�ة »بخيتة« 
ب�� »مصب�ح« والد »عبيد«، وه�و ما يوغر صدر والدها »س�لطان« ويجعله يترب�ص بها فيطعنها 

بخنجره، ويلقي بها لياًل في جب مهجور، ثم يواصل رحلته، رحلة »المقيض«.
ويم�ر »علي جامع العس�ل« البائع الجوال بذلك الجب، فيس�مع أني�ن »بخيتة« وهي تكابد 
سكرات الموت، فينقذها ويأخذها إلى خيمة »خصيبة« الطبيبة الشعبية، حيث تظل هناك حتى 

تتعافى.
وتعتم�د الكاتب�ة في حبك أحداث روايتها على المصادفة، على نحو ما يش�يع في القصص 
الش�عبي، فتجع�ل كاًل من »عويش« وال�دة »بخيتة« و»ش�ما« أختها، و»مصب�ح« والد »عبيد«، 
يتقابل�ون ف�ي خيم�ة »خصيبة« بغرض عالج »ش�ما« التي كانت الش�اهد الوحي�د على جريمة 
والده�ا، ولك�ن هول ما رأته عقد لس�انها وجعلها ذاهلة عاجزة ع�ن النطق وهي تذوي وتنحل 
بعد غياب شقيقتها، ويكتشفون أن »بخيتة« ما تزال على قيد الحياة، وتنتهي الرواية، على غرار 

القصص الشعبي، بزواج »بخيتة« من »مصبح« وعودة »عبيد« إلى حضنها.
وقد أرادت الكاتبة أن تعاقب »س�لطان« والد »بخيتة« المتعنت، فس�لطت عليه قطاع طرق 

سرقوا إبله وعندما الحقهم رموه بالرصاص فأردوه قتياًل.
تل�ك أهم األحداث ف�ي رواية »طوي بخيتة«، وهنالك أحداث جانبية أخرى لم توظف في 
حبك�ة الرواي�ة؛ ألن الغرض منها كان يرتبط بتصوير نبل س�كان الواح�ات اإلماراتية التي كان 

يلجأ إليها البدو الرحل وكرمهم، فضاًل عن وصف الطبيعة الجميلة في تلك الواحات.
وق�د اس�تطاعت »مريم الغفلي« في ه�ذه الرواية أن تتمثل تاريخ الم�رأة العربية منذ العصر 
الجاهلي حتى أوائل القرن العش�رين، ولكن بأسلوب غير مباشر، أي بوساطة اإليحاء والرمز، 
وهنا مكمن براعة الكاتبة، في تقديري؛ ألنَّ الثقافة الذكورية التي تضرب بجذورها في التاريخ 
العربي القديم تتكثف دالالتها في حدث إلقاء »بخيتة« في الجب لشبهة أو نميمة صدرت عن 
امرأة حاقدة، وهي »طريفة« ش�قيقة »س�لطان« التي تتراجع عن افترائها فيما بعد، وتندم على ما 
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بدر منها من كيد؛ فاندفاع »سلطان« الذكوري المتهور دون تثبت وترٍو جعله يطعن ابنته البريئة 
بخنجره ويلقي بها في »الطوي«.

وهذه الجريمة تستحضر الجريمة التاريخية التي كانت متجذرة في الثقافة العربية الجاهلية 
القديمة، وهي ثقافة الوأد التي أدانها اإلسالم؛ فالجب المهجور في هذه الرواية ال يختلف عن 

الحفرة التي كانت تلقى فيها األنثى خشية اإلمالق أو العار.
وما من شك في أن هذه اإليحاءات القوية الرامزة المكثفة التي تحيلنا إلى تاريخ األنثى في 
الثقاف�ة العربية، تمنح هذه الرواية أبعادًا ورؤى فكرية أنثوية تتجاوز الفترة التاريخية التي تدور 
فيها أحداثها � كما أش�رنا منذ قليل � وهو ما لم نلمس�ه في األعمال الروائية النس�وية األخرى 
للكاتب�ات اإلماراتيات. ولعل »مريم الغفلي« تس�تلهم الالش�عور الجماع�ي لألنثى وتنهل من 
معين�ه المتراك�م في رؤاها الرامزة هذه، وهو ما يش�كل ملمحًا ثريًا م�ن مالمح التأنيث في هذه 

الرواية.
وإذا أردنا أن نثمن األداء الفني في هذه الرواية فإننا نسجل طغيان السرد الذي يتخلله الحوار 
باللهجة المحلية، وهو ما جعل الكاتبة تحرص على ش�رح بعض المفردات العامية الغريبة في 
هام�ش المت�ن)1(، مما يوحي بم�ا بذلته من جهد في اس�تقصاء معاني مف�ردات اللهجة العامية 
اإلماراتية، وهو االس�تقصاء الذي مارس تأثيرًا سلبيًا في بناء الرواية؛ ألنه يصبح مقصودًا لذاته 

وأسماء  الطيور،  وأسماء  والفواكه،  والنخيل  التمور  أنواع  بأسماء  يتصل  ما  الكاتبة  شرحتها  التي  األلفاظ  من   )1(
األواني المنزلية، وما إلى ذلك مما يمكن أن نذكر منه ما يأتي:

الخشكار: هي نخلة تمر من األنواع القديمة التي تكاد تنقرض حاليًا – تمتاز بثمار الرطب ذات اللون األحمر.   
)ص68 من الرواية(.

الراعبي: هو نوع من أنواع الحمام البري أصغر من الحمام العادي، وله صوت جميل )ص55 من الرواية(.  
العاروك: هو خرج من الجلد، توضع فيه عدة األكل والمؤونة على ظهور اإلبل.  

الياعد: هو الفرو المصنوع من جلد الغنم المدبوغ بدون إزالة الصوف )ص26 من الرواية(.  
الضحضاحي: الماء القليل المتجمع جراء سقوط األمطار )ص93 من الرواية(  

المزماة: هي سلة كبيرة تصنع من خوص النخيل، تستخدم في نقل الرطب والتمر )ص67 من الرواية(.  
اليازرة: هي طريقة استخراج الماء قديمًا لسقي النخيل، ويستخدم ثور قوي يوضع على ظهره عوارض خشبية   

)ص74 من الرواية(.
البرميت: نوع من الحلويات المعروفة آنذاك )ملبس( )ص11 من الرواية(.  

الصرانيخ: مفردها صرناخ، وهي حشرات صغيرة محلية طائرة تصدر أصواتًا عالية ال تسمع إال في بداية فصل   
الصيف )ص43 من الرواية(.
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بغض النظر عن أثره في س�ير عجلة األحداث، وما يؤنس�نا إلى ذلك أن الكاتبة كانت تلجأ إلى 
تضمين بعض النصوص الش�عرية النبطية الجزلة حتى تتاح لها فرصة اقتناص بعض المفردات 
المحلية المهجورة، بل إنها تتعمد أحيانًا اس�تخدام بعض هذه المفردات في الس�رد على نحو 

ما يطالعنا في الفقرة اآلتية:
»يقترب�ن أكث�ر حي�ث كان بيدار النخ�ل ينزح الماء من الدل�و نحو المريل ال�ذي تتفرع منها 
قنوات، تس�ير تجاه النخل بحركات متتالية، يرفع الدلو من المنيور الموصول بثور قوي يس�ير 
ذهاب�ًا وإياب�ًا م�ا بين الجب والمري�ل، وصوت منيور الي�ازرة يتعالى في الم�كان، مصدرة أنينًا 
أخ�اف ش�مًا أكثر وأكثر، حت�ى كادت أن تلتصق ببخيتة، وما لب�ث أن تعالى صوت البيدار أمام 

اليازرة منشدًا:
ـــف ـــاي ـــــــــُدوب»مـــــنـــــيـــــور قـــلـــبـــي خ ـــــع ِغـــــــــــزال اه قـــــّط
هـــايـــف ـــــرب بـــالـــرِّ ـــــض ـــــو َب ــــــــوب«)1(ل ــــا ُت ـــم م ـــه ـــل ــــن َوص ع

وقد وظفت الكاتبة بعض األمثال الشعبية، مثل »المربى جّتال«)2(، و»من ببيته المر ال يشكو 
الضر«)3(.

وعلى الرغم من أن لغة الكاتبة تظل معجمية في مجملها فإنها ترّق أحيانًا وتشّف وتعبر عن 
المواق�ف الدرامية واالنفعاالت المتأججة، ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بهذه الفقرة التي 

نقتطفها من وصف الكاتبة لمحنة »بخيتة« في الجب:
»تذكرت كل شيء في لحظات، وكأن صورًا كثيرة تبعثرت أمام عينيها، شما، أمها، سالمة، 
وعبيد ووالده، آه لهذه الصور تأتي وتذهب لتتركها وحيدة في عذابها، أخذتها نوبة من البكاء، 
ب�دأت تفقد اإلحس�اس بالم�كان والزمان، غمامة بيضاء تس�بح فوق رأس�ها، تغطيها، تغلفها، 
أحس�ت وكأنها تطير فوقها، تطير لألعلى، ترى خياالت أهلها، ش�ما، عبيد، مصبح، والدتها، 

اليازية. اليازية قريبة منها، تراها، هاهي تراها«)4(.

الرواية. ص74  )1(
)2( الرواية. ص66
)3( الرواية. ص87

)4( الرواية. ص106
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والجدير بالتس�جيل أن أس�لوب الكاتبة تغل�ب عليه الجملة االس�مية)1(، ولكنها في بعض 
المواقف المثيرة تستخدم الجملة الفعلية، على نحو ما يطالعنا في الفقرة التي تمثلنا بها.

ومن اإلنصاف أن نش�ير إلى أن الكاتبة اس�تطاعت في كثير من المواقف الروائية أن توظف 
وص�ف الفض�اء لإليحاء بمصائر الش�خوص، وهي بذلك تنجو من أس�ر الوصف التس�جيلي 
الجزافي الذي يفرغ من أي داللة إنس�انية، على نحو ما نرى في أعمال كتاب الواقعية الطبيعية 

من األوربيين)2(.
وه�ذا التوظي�ف للفضاء يطالعنا خاصة ف�ي وصف القطاة التي ط�ارت وتركت فراخها)3(، 
ووص�ف »الم�كان الموح�ش«)4( المخيف في نظر »ش�ما«، ووصف طائر الب�وم الذي »يطلق 
نعيقًا مخيفًا«)5( يزيد الليل وحشة، وما إلى ذلك من نذر الشؤم التي توحي بمصير »بخيتة« التي 

ستلقى في الجب.
* * *

وختام�ًا ف�إن تأنيث الرواية اإلماراتية يتجلى في تزايد ع�دد الكاتبات اللواتي اقتحمن عالم 
ه�ذا النوع الس�ردي الذي أخذ ينتش�ر انتش�ارًا الفتًا للنظر في المش�هد األدب�ي اإلماراتي، كما 
يتجلى في المضامين والطروحات وأساليب السرد الشفوي، وهو ما نلمسه بوضوح في رواية 

»طوي بخيتة« لمريم الغفلي.

)1( يكفي أن نورد الجمل االسمية اآلتية التي تؤنسنا إلى هذه الظاهرة األسلوبية:
»صحراء موحشة. كثبان رملية ال تنتهي، مكان يغلفه الصمت، بيوت متناثرة تبدو خالية ويلفها السكون، الكلب   

األسود الرابض أمام أحد بيوت الشعر أقعده الجوع والتعب عن مهام الحراسة« )ص7 من الرواية(.
كون  الصاخبة  حركتها  جراء  المتطاير  الغبار  المكان،  صمت  يبدد  األغنام  ثغاء  المغيب،  وشك  على  »الشمس   
سحابة بيضاء أمام البئر المتهالكة، النساء وبعض الصبية الصغار يعملون جاهدين في استخراج الماء من الطوي« 

)ص11 من الرواية(.
»عبيد الصغير آخذ في التململ والبكاء من هذه الرحلة« )ص21 من الرواية(.  

»سلطان هو األكبر سنا، واألكثر خبرة بهذه الطريق«. )ص21 من الرواية(.  
»حول الطوي تجمع قوم يسقون إبلهم ويرتاحون« )ص23 من الرواية(.  

)2( يرجع إلى كتاب »الواقعية وتياراتها في اآلداب السردية األوربية« للدكتور الرشيد بوشعير. دار األهالي. الطبعة 
األولى. دمشق 1996 ص69 - 86

)3( الرواية. ص93
)4( الرواية. ص95
)5( الرواية. ص96
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 منطق السرد في رواية »عيناك يا حمدة«
لـ »آمنة المنصوري«

ما من ش�ك في أن لكل أس�لوب من أس�اليب الس�رد، س�واء أكان س�ردًا فولكلوريًا أم كان 
س�ردًا أدبيًا فنيًا، منطقه الخاص الذي ينظم س�مته ويرتب أجزاءه وأمش�اجه ترتيبًا معينًا يخرجه 
من دائرة الفوضى، بل إن الفوضى نفس�ها قد تخضع لمنطق هو منطق الفوضى!، وبالتالي فإن 
الس�رد بجميع صوره وأش�كاله يخض�ع لمنطق معين، قد يك�ون منطق الحكاية الش�عبية؛ وقد 
يك�ون منطق الس�رد األدبي؛ وقد يكون منطق الس�رد التاريخي؛ وقد يكون منطق الس�رد الذي 

يقوم على المصادفة، أو يقوم على الفوضى في أسوأ الحاالت.
وإذا كان منط�ق الس�رد جوهري�ًا ف�ي أي عمل يقوم عل�ى القص، فإن ه�ذا المنطق يتفاوت 
م�ن ن�ص إلى آخر بتفاوت اختالف مص�ادر ذلك النص؛ فإذا كان تاريخيًا كان خاضعًا بش�كل 
أو بآخ�ر أله�واء المؤرخ، مهما حاول ذلك المؤرخ أن يتجرد م�ن أهوائه، وإذا كان فولكلوريًا 
كان خاضعًا ألحكام المصادفة وأحكام القيم المنشودة، مثل قيمة البطولة أو قيمة التضحية أو 
قيم�ة الوف�اء، وإذا كان اجتماعيًا حياتيًا كان مفككًا ومس�تعصيًا عل�ى االنضباط المحكم الذي 
يفت�رض في حبكة الرواية الكالس�يكية؛ ألن طبيع�ة الحياة اليومية المعتادة م�ن النادر أن تفرز 
حبك�ة محكمة؛ ومن هنا نفه�م اعتراض »بعض النقاد على النهايات الجازمة أو التأزمات التي 
تخلق في الخيال أو افتتاحيات العرض المباش�رة والواضحة؛ ألن هذه كلها مبنية على فرضية 

أن الحياة ال تزودنا بحبكات، وأن األدب يجب أن يكون مماثاًل للحياة«)1(.
ولعله من نافل القول أن نش�ير إلى أن موضوع منطق الس�رد ال ينحصر في س�رد األحداث، 
ب�ل يتجاوزه�ا إلى وصف الفضاءات والش�خوص والمواقف وما إلى ذل�ك مما يمنح الحبكة 
نبضه�ا ويكس�و هيكلها بلحم الحي�اة؛ ألن الحبكة الصافية تكاد تكون مس�تحيلة الوجود؛ ألّن 
ى من الش�اعرية، ورس�م الحيز، والش�خوص ذات األعماق  الف�ن القصص�ي ال يمكن أن ُيصفَّ
الس�يكولوجية )عل�ى نحو ما يطالعنا في روايات »دوستويفس�كي« أو »بروس�ت« أو »جيمس 
جويس« مثاًل( مما يشكل »شعرية« السرد بالمعنى التودروفي للشعرية )نسبة إلى تودوروف(؛ 
الغامدي.  أحمد  بن  علي  د.  عردات/  خليل  أحمد  د.  ترجمة  القصصي.  الفن  بالغة  بوث:  وين  البروفيسور   )1(

منشورات جامعة الملك سعود 1415ه�. ص67
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وه�و م�ا كان يرمي إلي�ه »وين بوث« عندم�ا أكد أن الف�ن القصصي ال يمك�ن أن »يصفى« من 
»البالغة« إال »بشكل محدود«)1(.

ولكن هذه »البالغة« أو هذه »الش�عرية« ينبغي أن تكون متوازنة، وأال تجور على »الحبكة« 
البحت�ة؛ فاإلس�راف ف�ي وصف الحيز ي�ؤدي إلى ترهل عنص�ر الفضاء على حس�اب العناصر 
األخرى، وش�خوص الرواية ينبغي »أال يطيلوا التأمل، وأال يضيعوا الوقت في الجري هابطين 
على الس�اللم في بواطنهم ثم صاعدين، بل يجب أن يس�هموا في الحبكة«)2( وبنائها، على حد 

تعبير »فورستر«.
إال أن »بالغة«  »« الس�رد أو ش�عرّيتة ال تس�تمد م�ن وصف الفضاء أو الغ�وص في أعماق 
الشخوص أو تراكيب اللغة وفتنتها، بل تستمد أساسًا من طبيعة السرد نفسه، وهي طبيعة تحدد 
مالمحها في النقد الروائي عادة من خالل الحرص على تعليل الفعل في السرد، وهو ما يميزه 
ناقد مثل »فورس�تر« عن غيره من األفعال بوصفه معيارًا للفصل بين الس�رد األدبي والسرد غير 

األدبي، وذلك في سياق تعريف الحبكة:
»ولنعّرف اآلن الحبكة. لقد عّرفنا القصة س�ابقًا بأنها س�رد حوادث مرتبة حس�ب التسلسل 
الزمني. أما الحبكة فهي أيضًا س�رد حوادث مع تركيز االهتمام على األس�باب؛ »توفي الملك 

ثم الملكة« رواية، أما »توفي الملك ثم توفيت الملكة حزًنا عليه« فهي حبكة«)3(.
ذلك هو منطق السرد الذي يكثف »بالغة« السرد أو »شعريته«، ويخرجه من دائرة األنماط 

السردية األخرى غير األدبية، وهو المنطق ذاته الذي يطالعنا في بناء »عيناك يا حمدة«.
وقب�ل االسترس�ال في تحليل طبيعة منطق الس�رد في هذه الرواية يج�در بنا أن نلخص أهم 

أحداثها، حتى يسهل تتبع مقدمات هذا المنطق ونتائجه:
بطل�ة هذه الرواية ه�ي »حمدة« )الغديُر الع�ذُب( التي تنبش في ذاكرتها، وتس�ترجع فتات 
حي�اة الطفولة البريئة التي كانت تعاني من اضطهاد الكب�ار، وتدفع ثمن خالفاتهم ومكائدهم، 
كما تعاني من تمييز شقيقها »حمد« عنها وتدليله، ولكنها تصمد وتشق طريقها في الحياة فتنال 

)1( البروفيسور وين بوث: بالغة الفن القصصي. ص129
)2( ي. م. فورستر: حبكة الرواية. ضمن كتاب »النقد/ أسس النقد األدبي الحديث«. ترجمة هيفاء هاشم. مراجعة 

الدكتورة نجاح العطار. منشورات وزارة الثقافة السورية. الطبعة األولى. دمشق 2006 ص446
)3( المرجع ذاته. ص446
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قس�طًا م�ن التعليم، وتتعلق ب� »راش�د« الذي كان�ت والدته ووالدتها قد اتفقت�ا على تزويجهما 
مستقباًل.

يس�افر »راش�د« إلى مص�ر لمواصلة دراس�ته الجامعية، وينخ�رط في العمل السياس�ي هو 
و»محم�د« خال »حمدة« في فترة تاريخية س�اخنة، وهي فترة »الس�ادات«، وهو ما يثير حفيظة 

والد »حمدة« الذي لم يكن يبالي بما كان يجري في المحيط العربي، ويسخر من »محمد«:
»مضيع عمره وشبابه وماله في المنشورات والمظاهرات والخربطات.. محصل كم واحد 
من س�وريا وفلس�طين وش�رق وغرب تارسين راس�ه، عيل نحن وين والسياس�ية وين!! الرّيال 

يبغي يتصالح مع إسرائيل!! أنت منو داس على عصعصك؟؟«)1(.
ولكن »حمدة« تحترم خالها »محمد«، وتتردد على منزله المتواضع الذي كان قد ورثه عن 
المطّوع »س�الم« ]ال�ذي كان يرعاه وأخته »فطي�م« )والدة حمدة( بعد وف�اة والديهما[، حيث 
تكتش�ف مكتبته الثرية بالمؤلفات التي تنكّب على قراءتها، كما تكتش�ف ديوان شعر مخطوط 
ل� »راش�د«، فتؤخذ بقصائده العذبة المدهش�ة الموحية التي تذكي ش�رارة الكتابة في أعماقها، 
وتجعله�ا تعب�ر ع�ن أحاسيس�ها البريئة في ش�كل خواطر ومحاوالت ش�عرية، ولك�ن والدها 

المتعنت يحرمها من متعة القراءة والكتابة، ويلقي بأوراقها وكتبها في أتون التنور.
وهن�ا تق�ف والدته�ا و»صالحة« األرمل�ة صديقتها بجانبها وتؤاس�يانها، حت�ى تتم خطبتها 

الرسمية ل� »راشد«، وتتناسى ذلك األذى النفسي الذي ألحقه بها والدها.
ولكن القدر يأبى أن تتم فرحتها؛ فقد س�افر والدها ووالدتها وش�قيقها إلى البقاع المقدسة 
معتمرين  قبل العرس، وتعرضوا لحادث سير أودى بحياة والدتها الحنون، وجعل أباها مقعدًا 

وكل ذلك بسبب تهور شقيقها »حمد« في قيادة السيارة.
وهن�اك ح�دث فرعي آخر كان ف�ي إمكان الكاتب�ة أن تنميه، وهو ح�دث زواج والد حمدة 
م�ن ابنة العجوز »موزة« التي خيبت أمله ف�ي إنجاب صبي، فاضطر أن يتزوج ثانية من »فطيم« 
اليتيم�ة الت�ي أنجبت »حمدة«، وزعم�ت أنها أنجبت صبيًا حتى تتق�ي غضب زوجها وتتجنب 
ش�ماتة ضرته�ا، فانطل�ت الحيلة على الض�رة التي ماتت كم�دًا وغيرة )علما ب�أن والدة حمدة 
كانت تتبرأ من هذه الكذبة المدبرة لتوريطها(، ومنذ ذلك الوقت حقدت العجوز »موزة« على 

)1( آمنة المنصوري: عيناك يا حمدة. طبعة خاصة ثالثة. اإلمارات العربية المتحدة )د.ت(. ص79
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»حمدة« أو »كذبة أمها« كما كانت تس�ميها، وكانت حريص�ة على رؤية والدتها في احتضارها 
انتقامًا منها.

ل�م تك�ن الكاتبة تش�ير إلى هذا الحدث إال لمامًا في س�ياق الس�رد، على الرغ�م من داللته 
البليغ�ة على مضمون ه�ذه الرواية التي تص�ور معاناة األنثى في مجتمع ذك�وري كان يضطهد 

المرأة ويحرمها من التعليم والقراءة واإلبداع، ويغتم رجاله عندما يرزقون بأنثى.
ولع�ل الكاتب�ة تعمدت تهميش هذا الح�دث البليغ في بناء روايتها لكونه مقتبس�ًا من رواية 
الكاتب المغربي »الطاهر بن جلون« »الليلة المقدسة Lanuit Sacreé«)1( التي كتبها بالفرنسية، 

ثم ترجمت إلى العربية.
وأي�ًا م�ا يكون األمر، فال�ذي يهمنا في هذا المقام هو طبيعة منطق الس�رد ف�ي هذه الرواية، 
ولي�س مصادرها التي أش�ارت الكاتبة إل�ى بعضها في ملحق خاص أس�مته »كواليس عيناك يا 

حمدة«)2(.
يت�راءى لنا منطق الس�رد ف�ي حرص الكاتب�ة على تعلي�ل األفعال والمواقف والش�خوص 

والفضاءات تعلياًل منطقيًا يسّوغ حضوره في متن الرواية وبنائها.
ويمكن أن نتمثل لهذا التعليل بعينات كثيرة نكتفي بتسجيل نتف منها في هذه العجالة.

1 - في الجزء الرابع من الرواية تأخذ والدة »حمدة« ابنتها الصغيرة إلى المسجد ألداء فريضة 

صالة العيد، وهناك تقابل العجوز »موزة« معتكفة في إحدى زوايا المسجد، فتحاول أن 
تتقرب منها وتسلم عليها، عسى أن تذيب الجليد بينهما في هذه المناسبة الدينية التي تكون 

فرصة لتصافي المؤمنين، وما تكاد »موزة« ترى »حمدة« حتى تحدجها وتضايقها:
»اقتربت حمدة وفي عينيها أس�ئلة حائرة.. ما الذي يجري حولي.. لماذا تنظر هذه العجوز 
إلي بكل نظرات الحقد تلك..؟ أمي!! لماذا تخفضين رأسك هكذا؟؟ هل فعلت ما يشين؟؟ آ 
آ آ آه أتكون الحناء على وجهي هي السبب؟ أيعقل أن يكون هذا جرمًا ال يغتفر؟ ثم هذا وجهي 

أنا، فما شأنهم به؟؟«)3(.

)1( الطاهر بن جلون: الليلة المقدسة )ليلة القدر(. ترجمة محمد الشركسي 1987/ ترجمة فتحي العشري 1988
)2( الرواية. ص257 - 261

)3( الرواية. ص34
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إن »حم�دة« والمتلقي معًا ال يعرفان س�ببًا وجيهًا لتصرف العجوز في هذا الموقف، ولكن 
الكاتبة تكش�ف س�ره الغامض فيما بعد شيئًا فش�يئًا من خالل السرد، وبذلك يغدو موظفًا بنائيًا 
ودراميًا ومسهمًا في دفع عجلة الفعل الروائي نحو التأزم؛ فالكاتبة تسوغ سلوك »موزة« في قصة 
بنت الش�يخ عيس�ى ضرة والدة »حمدة« التي ماتت حس�رة لعجزها عن إنجاب صبي،ووهمها 

بأن »حمدة« القادمة إلى الحياة كانت ذكرًا.
فه�ذا الحدث الصغير الذي ينحصر في النظرة المري�بة والمداعبة الرعناء التي صدرت من 
اًل  العجوز »موزة«، لم يكن حدثًا عشوائيًا اعتباطيًا في متن الرواية، وإنما كان حدثًا مسوغًا ُمعلَّ

من حيث المعنى والمبنى.
يكن  لم  )والدة »حمدة«(  اليتيمة  »فطيم«  من  »والد حمدة«  بزواج  المتصل  الحدث  إن   -  2

مصادفة في بناء الرواية، ولم يكن من باب اإلعجاب بجمالها أو الطمع في مالها، وإنما 
كان بغرض إنجاب صبي فحسب، وهي نفسها قبلت أن تتزوج على ضرة للسبب نفسه، 
ولذلك نراها تعبر عن فرحتها عندما يخبرونها، عن حسن نية أو عن سوء نية، أنها أنجبت 

صبيًا:
»الولد يعني صار عندي بيت وظهر، صرت أنا أم الولد، بشوف على يديه الدالل والسعد.. 

أنا أم الولد«)1(.
التاسع من  - إن عثور »حمدة« على دفتر راشد في مكتبة خالها »محمد« في نهاية الجزء   3

بغرض  كان  وإنما  عشوائيًا،  يكن  ولم  الواقعية،  في  اإليهام  باب  من  يكن  لم  الرواية)2( 
»حمدة«،  أمام  جديدة  آفاقًا  فتحت  التي  العوالم  وهي  الخفية،  »راشد«  عوالم  اكتشاف 
قبوله زوجًا؛ ألنها لم  التردد في  ينابيع اإلبداع، وجعلتها تكف عن  وفجرت في أعماقها 
الدفتر  .فهذا  تلغي حريتها في االختيار  التي  التقليدية  الطريقة  تتزوجه على  أن  تريد  تكن 
بناء الرواية وتوجيه دفة دوافع بطلتها، وفي ثورة  الصغير في حجمه كان له دور كبير في 

والدها الذي يحرق كل كتبها عندما يطلع عليه فيما بعد.
وق�د برعت الكاتبة في اتخاذ هذا الدفتر أداة تش�ويق للمتلقي، بدءًا من عنوانه »وصية ميت 

)1( الرواية. ص43
)2( يرجع إلى الرواية. ص82
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غير مرحوم«)1(، وانتهاء بقصائده التي كانت ذات نكهة مدهش�ة مفجرة ألس�ئلة كثيرة في ذهن 
فتاة في مقتبل العمر؛ فقد كان »الفضول يتغلغل في مسام يديها، يأكل عظامها )وصية ميت غير 
مرح�وم؟؟؟( م�ن هو الميت؟؟ وكيف يكون ميتًا وغير مرح�وم؟؟ وإذا كان غير مرحوم فلمن 

يكتب هذه الوصية؟ وكيف يكتب وصية وهو ميت أصاًل؟؟«)2(.
ون�رى »حم�دة« تصاب باألرق وهي تحاول أن تفك ألغ�از قصائد هذه »الوصية«، من مثل 

القصيدة اآلتية:
»ها قد أتيت محاربًا
على حصان من قلق

ال حبر عندي أو ورق
سيفي ظنون باليٌة

سهمي عهود تحترق
وكبير جند كتيبتي

قد مات جوعًا فسرق
وطن يتوق إلى الحياة

وطن يتوق إلى الغرق«)3(
نقل  في  »حمد«  رغبة  في  تتمثل  صغيرة  حادثة  تطالعنا  والعشرين  الواحد  الجزء  في   -  4

شقيقته »حمدة« بسيارة والده إلى منزل خالها »محمد«، »ال لشيء، ولكن ليستمتع بقيادة 
السيارة والتسكع في الطرقات دون رخصة قيادة.. جلست حمدة بجانبه وهي تتمتم بدعاء 

الركوب والمعوذات، فبدأ يسخر منها ومن خوفها«)4(.
وتب�دو هذه الحادث�ة أول وهلة عرضية جزافية، ولكن المتلقي ما يلبث أن يكتش�ف قيمتها 
في بناء الرواية في الجزء الس�ادس والعش�رين، حيث يتلقى نبأ حادث الس�ير الذي تعرضت له 

)1( الرواية. ص90
)2( الرواية. ص91
)3( الرواية. ص92

)4( الرواية. ص186
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العائلة بسب تهور »حمد« في سوق السيارة، وحينئذ تجد حادثة إيصال »حمدة« بسيارة والده 
معناها وتس�ويغها المنطقي بوصفها تمهيدًا مقنعًا ينف�ي صفة المصادفة عن الكارثة التي حلت 
باألسرة، وهي الكارثة التي تؤدي بدورها وظيفة أخرى في بناء الرواية، فتمنح »حمدة« فرصة 
االنتق�ام م�ن والدها الذي اضطهدها، فضاًل ع�ن االنتقام من »حمد« الذي كان�ت طلباته ُتلبَّى 

جميعًا بوصفه الذكر المدلل.
فبطلة الرواية في هذا الحوار الذي يدور بينها وبين خالها »محمد« وخطيبها »راشد«، تعبر 
بصراحة عن حقدها الش�ديد على والدها ذي النزوع الذكوري، وعلى ش�قيقها المدلل، وذلك 
في موقف درامي عصيب، وكأنها تنفث كل ما تراكم في أعماقها من حمم الغضب واإلحساس 
بالظل�م طوال س�نوات عمرها، وهو ما عبرت عنه في مواقف أخ�رى الحقة في الرواية؛ حيث 
تؤنب والدها وأخاها باس�تمرار)1(، وخاصة في ذلك الموقف الذي كان والدها في حاجة إلى 

خدمتها وهو مقعد مشلول ال يقوى على تحريك لسانه:

»آه يا حمدة!.. جاءت فرصتك لالنتقام كي يش�عر هذا األب القاس�ي اآلن بأهميتك، فمن 
يقوى على تحمل مزاجيته؟ من يقوى على السهر على راحته؟ اتركيه وسافري بعيدًا كي يعض 

أنامله ندمًا وحسرة«)2(.

وإذا كان�ت الكاتب�ة تعل�ل الفعل الروائ�ي في فصول متباع�دة في الغالب، فإنه�ا تعللها في 
مواق�ف متقاربة أحيانًا، على نحو ما فعلت في موقف الس�خرية من فتي�ة الحارة الذين »نصبوا 
معس�كرًا أم�ام البقال�ة.. وكأنهم في مهرج�ان )الفراغ القات�ل(، انتهى أحدهم من ش�رب قنينة 
مش�روبات غازية.. فحملها وكسرها على أحد الجدران.. فتبعه رفاقه وهم يضحكون؛ وفريق 
آخر افترشوا الرمل في حلقة صغيرة وبدؤوا بلعب الورق، فال أحد يستطيع المرور في الطريق، 
وال هم مس�تعدون إلفس�احه للمارة؛ وفريق آخ�ر منهم يحملون قطع الفح�م وعلب األصباغ 

البخاخة، يرسمون خربشاتهم الصبيانية على الجدران ويهربون«)3(.

فالكاتبة، بعد تس�جيل حركات هؤالء الصبية المنفلتين مباش�رة، تجعل بطلة روايتها تسأل 
صديقتها »صالحة«:

)1( يرجع إلى الرواية. ص238، 241، 242، 243، 244
)2( الرواية. ص244
)3( الرواية. ص148
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»لو أبويه شافني يالسة عند بقالة حفيظ أشرب بارد وأكسر الزجاج شو بيسوي؟«)1(.

إن الكاتبة هنا ال ترسم هؤالء الفتية عبثًا، أو رغبة في تسجيل الواقع في الحارة، وإنما تريد 
أن تمهد لطرح هذا الس�ؤال الجوهري الذي ال يحتاج إلى إجابة في الحقيقة؛ وهو س�ؤال يفتح 
ب�اب الموازنة بين الذك�ر واألنثى وفقًا للمعايير االجتماعية التي تبيح للفتى أن يفعل ما يش�اء، 
بينما تش�دد الخناق على الفتاة منذ طفولتها، ويمكن أن تحرمها من اس�تغالل وقتها في القراءة 

والكتابة، كما هي حال »حمدة«.

والكاتبة تفضح نيتها في هذه الموازنة بين الذكر واألنثى من حيث اإلفادة من أوقات الفراغ 
بحرصها على فتح قوس – كما رأينا  عند تسجيل حركات هؤالء الفتية – لإلشارة إلى »الفراغ 

القاتل«، معللة رصدها لسلوك أولئك الفتية تعلياًل يعقب ذلك الرصد مباشرة.

وما يقال في تعليل وصف فتية الحارة يقال كذلك في حادثة صغيرة جدًا في الرواية، وهي 
حادثة نسيان »حمدة« لقرطها الذهبي في منزل خالها »محمد«؛ فذلك النسيان لم يكن من باب 
المصادفة، وإنما كان من باب إعطاء »حمدة« حجة للعودة إلى منزل خالها والتأمل في أش�عار 
دفت�ر »راش�د«، فضاًل عن الرغبة في كش�ف غض�ب األب على ابنته، وتقريعه لها بس�بب ذلك 

النسيان الذي عده إهمااًل)2(.

* * *

وم�ن الموضوعية أن نش�ير إلى أن هن�اك أحداثًا تظل غير معللة بنائيًا ف�ي متن هذه الرواية، 
م�ن مثل الحدث الخاص بانخراط »محمد« في العمل السياس�ي ومش�اركته ف�ي المظاهرات 
المناهضة لنظام الحكم في عهد »الس�ادات«، وما كان من س�جنه، ثم اإلفراج عنه وعودته إلى 
الوطن؛ فكل ذلك يعد حش�وًا في بناء الرواية، وبالتالي فإنه لم يكن معلاًل، وكأننا بالكاتبة تريد 
أن ت�درأ التهم�ة المعروفة التي تلصق عادة باألدب النس�وي، وهي تهم�ة االهتمام بالهواجس 

والتجارب الذاتية على حساب الهواجس السياسية واالجتماعية والفكرية والتاريخية العامة.

ولعل الس�ؤال الجدير بالطرح في مجال الحديث عن منطق الس�رد في هذه الرواية هو: ما 
مصدر هذا المنطق؟ هل يعد منطقًا عفويًا من قبيل الصفات الموهوبة أو الصفات »الملكات«؟ 

)1( الرواية. ص149
)2( يرجع إلى الرواية. ص88 - 89
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أم أنه منطق مصنوع يكتسب بالدربة والثقافة؟

وما من ش�ك في أن للمنطق العفوي الهبة نصيبًا في منطق الس�رد، ولكن للتهيؤ والتصميم 
والتخطيط لبناء الرواية نصيب أوفر، وهو ما نس�تأنس إليه في هذه الرواية بحرص الكاتبة على 

التخطيط والتصور المسبق لبناء روايتها.

والكاتبة ال تتكتم على ذلك التخطيط أو التصور، بل تذكره صراحة، على غير عادة الكتاب، 
وتس�جل مراحل صياغة عملها ف�ي ملحق خاص في الرواية، تحت عن�وان »كواليس عيناك يا 

حمدة«، يمكن أن ننقل فقرته اآلتية � على سبيل المثال � ال الحصر:

»كتبت هذه القصة على ثالث مراحل متتالية:

المرحل�ة األول�ى .. هي اكتم�ال الفكرة والحبكة الفنية، واس�تغرقت تلك المرحل�ة ثالثة أيام 
وستة]كذا،والصحيح»سّت«[ صفحات من الورق.

المرحل�ة الثاني�ة .. مرحلة تفعي�ل األفكار، وذلك بتحديد كافة الش�خصيات التي س�تظهر في 
القص�ة، مالم�ح كل ش�خصية، دوره�ا وأثره�ا في الس�ياق الرئي�س للقصة 
وعالقته�ا ببطل�ة القصة، وه�ذه المرحلة اس�تغرقت أس�بوعًا كاماًل وخمس 

عشرة صفحة من الورق.

المرحل�ة األخي�رة .. كان�ت تنقيح القص�ة وإب�راز معالمها، وذل�ك باس�تخدام أدوات الكتابة 
المألوف�ة م�ن وصف وتش�بيه وتحليل وتركيب، واس�تغرقت ه�ذه المرحلة 
ش�هرًا كاماًل، وتسعة وعشرين جزءًا، وكل جزء يتراوح ما بين أربع إلى ست 

صفحات من الورق«)1(.

* * *

وق�د ارتبك�ت الكاتبة أحيان�ًا في وضع الحوار على ألس�نة ش�خوصها، فأنطق�ت »حمدة« 
بالفصح�ى في األجزاء األولى من الرواية، ث�م أنطقتها باللهجة المحلية، المغرقة في محليتها، 
في سائر األجزاء األخرى، كما حاولت أن توظف بعض التقنيات السردية المعاصرة، مثل تيار 
الوعي، واالس�ترجاع، وذلك على اس�تحياء، ولكنها وظفت تقنية التناص على نطاق واس�ع، 

الرواية ص 260  )1(
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وخاصة تلك المتصلة بالنصوص الشعرية، على الرغم من أن كثيرًا من تلك النصوص تعد من 
قبيل الحشو)1(، فضاًل عن كون كثير منها ال يخلو من ابتذال)2(.

* * *

والذي نخلص إليه أن منطق السرد في رواية »عيناك يا حمدة« آلمنة المنصوري، يقوم على 
التعليل واالنتقاء الواعي لألحداث والش�خوص والفضاءات، بغية توظيفها والربط فيما بينها، 
وهو ما يحّمل هذا المنطق عبء منح السرد هويته األدبية وبالغته الروائية في هذا العمل.وقد 
أس�هم هذا المنطق إس�هامًا كبيرًا في َلمِّ عناصر الرواية وائتالف أجزائها وأمش�اجها الس�ردية، 

وهو ما يعد ثمرة من ثمار التخطيط الروائي المسبق.

وقد حاولت الكاتبة أن تفيد من تقنيات السرد الروائي المعاصر فوفقت حينًا وأخفقت حينًا 
آخر.

* * *

)1( يرجع إلى الرواية. ص 119، 148، 150، 155، 159 على سبيل المثال ال الحصر.
)2( من هذه النصوص المبتذلة مقطع أغنية سيد مكاوي:

حلوين من يومنا والله وألوبنا كويسه
وبأدم أحلى فرحة ومعاها مية مسا

ويا ليل طّول شويه.. عالصحبة الحلوه ديه... الخ )ص119 من الرواية(
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 أثر ألبير كامي في روايات إسماعيل فهد إسماعيل
]رباعية »المستنقعات الضوئية« نموذجًا[

ألبي�ر كام�ي )Albert Camus( كات�ب ومفك�ر فرنس�ي عالمي، ول�د وعاش ف�ي الجزائر، 
ونال جائزة »نوبل« س�نة 1957، ونش�ر عددًا كبيرًا من األعمال السردية والمسرحية والفكرية، 
 La Mort 2(؛ و»الم�وت الس�عيد(»La Peste ؛ و»الطاع�ون)1(»Ľétranger أهمه�ا »الغري�ب
Heureuse«)3(؛ و»السقوط La Chute«)4(؛ و»المنفى والملكوت Ľexil Et Le Royaume«)5(؛ 

و»أع�راس Noces«)6(؛ و»كاليج�وال Caligula«)7(؛ و»س�وء التفاه�م Le Malentendu«)8(؛ 
و»العادلون Les Justes«)9(؛ و»الرجل المتمرد Ľhomme Révolté«)10(؛ و»أسطورة سيزيف 

.)11(»Le Mythe De Sisyphe

وق�د ترجم�ت كل ه�ذه األعم�ال إل�ى العربي�ة، وبعضه�ا ترجم غير م�رة، وخاص�ة رواية 
»الغري�ب«)12( التي حظيت باهتمام خاص م�ن المترجمين بوصفها الرواية التي حظيت بتقدير 

لجنة جائزة نوبل.
وإذا أردن�ا أن نبل�ور أف�كار ألبير كامي بإيج�از فإننا نلخصها في كلمة واح�دة، وهي »عبثية 

Ľétranger. PARIS. Gallimard 1957:1( يرجع إلى »الغريب«. النص الفرنسي(
La peste. PARIS. Gallimard 1947:2( يرجع إلى »الطاعون«. النصر الفرنسي(

 La Mort Heureuse. Dans «les Cahiers:3( يرجع إلى »الموت الس�عيد«. النص الفرنس�ي(
Albert Camus 1« ، Gallimard 1971

La chute. PARIS. Gallimard 1956:4( يرجع إلى »السقوط«. النص الفرنسي(
ĽExil et le royaume. PARIS 1957:5( يرجع إلى »المنفى والملكوت«. النص الفرنسي(

Noces. Algerie. Charlot 193:6( يرجع إلى »أعراس«. النص الفرنسي(
Caligula. PARIS. Gallimard 1944 )7( يرجع إلى »كاليجوال«. النص الفرنسي:  

Le Malentendu. PARIS. Gallimard 1944:8( يرجع إلى »سوء التفاهم«. النص الفرنسي(
Les Justes. PARIS. Gallimard 1950:9( يرجع إلى »العادلون«. النص الفرنسي(

ĽHomme révolté. PARIS. Gallimard 1951:10( يرجع إلى »الرجل المتمرد«. المتن الفرنسي(
Le Mythe de sisyphe. PARIS. Gallimard 194211( يرجع إلى »أسطورة سيزيف«. المتن الفرنسي(

)12( من ترجمات رواية »الغريب« إلى العربية ترجمة الدكتورة عايدة مطرجي إدريس: »الغريب وقصص أخرى«. 
دار اآلداب. ط4. بيروت 1990، وترجمة الدكتور محمد غطاس. الدار المصرية اللبنانية. الطبعة األولى. القاهرة 

1997، وترجمة فوزي عطوي ونديم مرعشلي. الشركة اللبنانية للكتاب. بيروت 1967
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الحياة«، ومؤداها أن الحياة ليس لها من معنى يسوغها.
وقد عبر كامي عن أفكاره من خالل أسطورة »سيزيف«)1( الذي حكمت عليه اآللهة الوثنية 
في األساطير اإلغريقية بأن يدفع صخرة إلى قمة الجبل كي تعود فتتدحرج إلى سفحه، ويعود 

ليدفعها من جديد إلى القمة كي تتدحرج من جديد، وهكذا دواليك.
إن حياة »سيزيف« تخلو من أي معنى؛ فال جدوى من عمله العقيم الذي ال طائل من ورائه.

وف�ي ض�وء هذا المنطلق الفكري أخذ كامي يس�تقصي األبعاد الحقيقية للوجود اإلنس�اني 
ف�ي الحياة اليومي�ة التلقائية، وهو ما نراه في أعماله األدبية التي س�خرها للتعبير عن فكره دون 
التنازل عن المبادئ الجمالية، ومن هنا برزت له الحياة مجردة من »كل زيف، فلم يحجبه عنها 
شيء، ولم يقف بينه وبين ذلك العالم حائل من مال أو جاه أو دين أو معتقدات. فلم يكن هناك 
شيء يملكه؛ ألنه هو نفسه لم يكن يملك شيًئا؛ ولذلك فقد استطاع أن يحتفظ بحريته الحقيقية 

تجاه نفسه وتجاه اآلخرين«)2(.
وق�د مارس ألبير كامي تأثيرًا قوّيًا في بعض الكتاب العرب، ومن هؤالء الكتاب إس�ماعيل 

فهد إسماعيل الذي ولد في العراق من أب كويتي ووالدة عراقية.
وقد نشر إسماعيل فهد إسماعيل عددًا من األعمال الروائية والقصصية، من أهمها »خطوة 
ف�ي الحل�م«)3(؛ و»الطيور واألصدق�اء«)4(؛ و»الكائ�ن الظ�ل«)5(؛ و»كانت الس�ماء زرقاء«)6(؛ 

و»المستنقعات الضوئية«)7(؛ و»الحبل«)8(؛ و»الضفاف األخرى«)9(.
تش�كل الرواي�ات األرب�ع األخيرة عماًل واح�ًدا متواصل األجزاء، يوس�م عادة ب�� »رباعية 
المس�تنقعات الضوئي�ة«، وه�و العم�ل الذي نتخ�ذه نموذج�ًا ألثر »ألبي�ر كامي« ف�ي روايات 

Le Mythe de Sisyphe. PARIS. Gallimard 1945:1( يرجع إلى »أسطورة سيزيف«. النص الفرنسي(
)2( د. محمد غطاس: كامي والغريب. ملحق رواية »الغريب« أللبير كامي. الدار المصرية اللبنانية. الطبعة األولى. 

القاهرة 1997. ص 123
)3( إسماعيل فهد إسماعيل: خطوة في الحلم )مشروع رواية(. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1996

)4( إسماعيل فهد إسماعيل: الطيور واألصدقاء. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1996
)5( إسماعيل فهد إسماعيل: الكائن الظل دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 2001

)6( إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. دار المدى. الطبعة الثالثة. دمشق 1996
)7( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. دار المدى. الطبعة الرابعة. دمشق 1996

)8( إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. دار المدى. دمشق 1996
)9( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. دار المدى. دمشق 1996
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»إسماعيل فهد إسماعيل«.
ويجدر بنا أن نلخص أجزاء هذا العمل تمهيدًا لرصد مالمح أثر »كامي« فيه:

1 - »كانت السماء زرقاء«:

يري�د البط�ل في ه�ذه الرواية أن يهرب م�ن العراق إلى إي�ران في ظروف سياس�ية عصيبة، 
فيح�اول أن يرك�ب زورقًا خاّص�ًا يهّرب الفارين والمتس�للين والمطاردين السياس�يين، ولكن 
خفر السواحل يحولون دون هروبه، فهم يتتبعون العابرين المتسللين، وال يترددون في إطالق 
الن�ار عليه�م واغتيالهم، ولذلك فإنهم س�رعان ما يكتش�فون المجموعة الهارب�ة، ويمطرونها 
بالرصاص، فيصاب أحد أفرادها في مؤخرته، ويظل معلقًا على األسالك الشائكة حتى يكتشفه 
بطل الرواية ويجري بينهما حوار طويل يستغرق الرواية من بدايتها حتى نهايتها، كانت تتخلله 
االرت�دادات وتي�ار الوعي والمونولوج الداخل�ي وغيرها من التقنيات الت�ي تجعلنا نقف على 
قصة ذلك البطل المحبط الذي كان على عالقة بامرأتين؛ إحداهما تزوجها مجبرًا تحت ضغط 
وال�ده، ث�م أنجبت ل�ه صبّيًا وطلقه�ا؛ واألخرى كان يحبها ويس�ميها ب� »ذات ال�رداء األزرق« 
ف�ي ذاكرت�ه، وهي الم�رأة التي تبذل قصارى جهده�ا من أجل الحيلولة دون س�فره إلى إيران، 
فتستس�لم له، وفيما بعد )في »الضفاف األخرى«( نعلم أنها اس�تطاعت أن تس�تبقيه أش�هرًا ثم 

عاوده الحنين إلى الرحيل، فسافر تاركًا ابنه كي تربيه.
ول�م يكن الضابط المصاب يس�تطيع الع�ودة إلى المدينة والدخول إلى المش�فى خوفًا من 
االنتق�ام منه لجرائ�م ارتكبها في حق كثير من الناس، وهي الجرائم التي يذكره بها بطل الرواية 
معبرًا عن نفوره منه، ولذلك فإنه لم يكن يرغب في مس�اعدته، وعندما يتعفن جرحه ويش�رف 

على الموت يصبح أقصى ما يتمناه أن يرأف به بطل الرواية فيدفنه بعد موته.

2 - »المستنقعات الضوئية«:

ف�ي هذا الجزء الثاني من الرباعية نرى »حميدة« المناضل النقابي المحكوم عليه بالس�جن 
المؤبد مع األش�غال الشاقة يغدو صديًقا ل� »عيس�ى« رئيس السجانين ومقرّبًا من مدير السجن 
الذي يقضي فيه عقوبته، ولذلك فإنه يميز عن المساجين اآلخرين، ويحظى بكثير من االحترام 

بين زمالئه وسجانيه، خاصة وأنه كان ينشر مقاالت باسم مستعار وهو »جاسم صالح«.
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يس�ترجع »حمي�دة« ذكرياته الس�ابقة عندما كان حّرًا طليقًا فنفهم منه�ا أنه كان يومًا بصحبة 
زوجته، فرأى ش�قيقين ينهاالن ضربًا على أختهما التي لطخت ش�رف العائلة ويغسالن عارها 
بقتله�ا عل�ى مرأى من الناس دون أن يجرؤ أحد على التدخ�ل وحمايتها من طعناتهما، وتعلق 
الفت�اة عينيه�ا الضارعتين على »حميدة« دون غيره، متوس�لة إليه أن يحميه�ا، فتثور النخوة في 

صدره ويصرخ في وجه أحد الشقيقين اللذين كانا يطَعنانها في عنقها:
»كفى.. دعها تموت!«)1(.

وفي فورة الغضب يهجم ذلك الش�قيق على »حميدة« شاهرًا سكينه فيتجنب ضربته ويعود 
نصل السكين فينغرز في خاصرته، ويتدخل شقيقه اآلخر محاواًل االنتقام ألخيه فيقتله »حميدة« 
كذلك.لقد حدث كل ش�يء فجأة ودون تخطيط مس�بق، ويحكم على »حميدة« بالسجن مدى 

الحياة.
وفي البداية تتعاطف »حمامة« مع زوجها الس�جين »حميدة«، وتحمل راية النضال النقابي 

باإلنابة عنه، ولكنها ما تلبث أن تتخلى عنه، وتتزوج من صديقه الحميم الغادر.
وقد استحوذ »حميدة« على إعجاب سجانيه إلى درجة أنه أصبح يحكم في النزاعات التي 
تنشب بين السجناء، أو بين السجانين أنفسهم، وهو ما جعل مدير السجن يعجب به، فيصطحبه 
إلى السينما خفية، وفي قاعة العرض يستطيع »حميدة« أن يفلت من سجانه، ويقيده في مقعده 

بعد أن يسرق مفتاح القيد من جيبه، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى سجانه بمحض إرادته.

3 - »الحبل«:

»كاظم عبيد« الذي ال نعرف اس�مه إال في الج�زء األخير من الرباعية هو بطل هذه الرواية، 
وق�د كان موظفًا في »الش�ركة الهندس�ية للمقاوالت«، ث�م فصل من عمل�ه، وألصقت به تهمة 
سياس�ية، فس�جن ستة أش�هر، ال لشيء إال ألنه كتب قصيدة ش�عر يهجو فيها عبد الكريم قاسم 

الذي حكم العراق في الستينيات من القرن العشرين، ثم قتل في عملية اغتيال دموية.
يخ�رج »كاظ�م عبيد« من الس�جن كي يبح�ث عن عمل فال يجد أّي عمل بس�بب س�وابقه 
العدلية، ويضطر إلى أن يس�افر إلى الكويت تهريبًا دون جواز س�فر عندما تمنعه الس�لطات من 
السفر، ويعمل هنالك في حفر المجاري أسابيع، ثم يعي وضعه بوصفه مستَغالًّ )بفتح الغين(، 

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص 62
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ويقرر أن يترك عمله:
»14 ساعة عمل... وفي النهاية دينار«)1(!

ويس�لم كاظم عبيد نفس�ه إلى الش�رطة الكويتية التي تس�لمه بدورها إلى الش�رطة العراقية 
حتى يضمن العودة راكبًا، ولكن هذه الشرطة تصادر حصيلة جهده في حفر المجاري، فتسلبه 
مبلغ عش�رين ديناًرا وقارورة عطر كان يريد أن يقدمها هدية لزوجته، وحينئذ يصبح لّصًا يتخذ 
من »الحبل« أداة يس�تخدمها للوصول إلى المنازل التي يس�رقها، وهي منازل ضباط الش�رطة 

تحديدًا.
وبتوظي�ف تقني�ة االرتداد يطلعن�ا الكاتب على ذكري�ات بطل الرواية ال�ذي كان يعاني من 

الفقر والظلم واالضطهاد منذ كان طفاًل.

4 - »الضفاف األخرى«:

ينقلنا إس�ماعيل فهد إس�ماعيل في هذا الجزء من رباعيته إلى مصنع يضم ألفًا ومئتي عامٍل     
ويش�كل ب�ؤرة الحدث ف�ي الرواية؛ فالعمال يطالب�ون بحقوقهم في تخفيض س�اعات العمل، 
وتحس�ين ظ�روف اإلنتاج، وزيادة األجور، وم�ا إلى ذلك من المطالب والش�عارات التي كان 

يرددها العمال في سياق المد األيديولوجي االشتراكي.
وفي غمرة التذمر نرى العمال يخططون إلضراب عام، وهنا يتصدى مدير المصنع للرؤوس 
المحرضة والمخططة لإلضراب، وينسق مع األمن العتقالهم والزج بهم في السجن، وخاصة 

أحمد عبد الله وكاظم عبيد وجعفر علي.
تلعب »فاطمة« س�كرتيرة المدير دورًا إيجابّيًا في مؤازرة العمال، وخاصة أنها كانت محل 
ثق�ة المدي�ر، أما »كريم البصري« أمين مخزن المصنع فإنه يس�عى إل�ى أن يحظى بثقة العمال، 
ويأمل أن يقبل مناضاًل برولتيارّيًا في صفوفهم، ولكن العمال ال يثقون به، بل يعدونه جاسوسًا 

يعمل لحساب المدير، ولذلك يحقد عليهم ويتهمهم بالدكتاتورية )دكتاتورية البرولتياريا(.
يحص�ل مدير المصنع عل�ى أمر باعتقال أعض�اء مجلس العمال المضربي�ن، ويتردد كريم 
البص�ري في إخباره�م بأمر القرار، فيلجأ إلى حانة قريبة ويش�رب، متوهمًا أن الخمرة س�وف 

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. ص 46
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تس�اعده عل�ى تحديد موقفه، وم�ا إذا كان ينبغي أن ينح�از إلى العمال أم ي�ؤازر مدير المصنع 
الذي وعده بمنصب رفيع في حال تعاونه معه.

وفي غمرة الس�كر يتخ�ذ »كريم البصري« قراره بأن يحذر أعض�اء مجلس العمال وينبههم 
إل�ى الخط�ر المحدق بهم حت�ى يفروا ويفلتوا من رج�ال األمن الذين كانوا يهم�ون باعتقالهم 
واحدًا واحدًا، ولكن الوقت لم يتسع أمامه لالتصال بهم جميعًا، ولذلك فإن أعضاء المجلس 
يعتقلون كلهم، ما عدا »كاظم عبيد« الذي يتس�لل من منزله في الوقت المناس�ب لحظة كانت 
الش�رطة تط�رق بابه، ويلجأ إلى من�زل »فاطمة« حيث يختبئ أيامًا يس�تطيع خاللها أن يس�تغل 

خبرته في السرقة فيسطو على منزل مدير المصنع على الرغم من رفض فاطمة واحتجاجها.
وين�اور كري�م البصري فيحاول أن يس�تميل »الزاير« - رئيس الس�جانين س�ابقًا – فيقدم له 
رشوة مقابل العمل لمصلحته بتزويده بأخبار اإلضراب موهمًا إياه بأن السلطة تثق فيه أكثر مما 
تث�ق في المدير، ولك�ن »الزاير« يصعب عليه أن يخون المدير الذي وظفه في المصنع، فيطلعه 
عل�ى نواي�ا كريم البصري، وحينئذ يفصله من منصبه، فيخس�ر بذلك جمي�ع األطراف، بما في 
ذل�ك »فاطم�ة« التي كان يحاول أن يغازله�ا، ويعرض عليها الزواج فترفض�ه، وينتهي به األمر 
إلى التسكع في الحانات واالعتقال بتهمة التعرض للمارة، أما »كاظم عبيد« فإنه يفر من تقريع 
فاطمة ولومها له على س�رقة منزل المدير، فيعيد المس�روقات، ويعود إلى الكويت حيث كان 

يعمل أجيرًا من قبل.
أم�ا »فاطمة« التي كان�ت تغزل خيوط األمل بعودة زوجها الذي ت�رك لديها ابنه من مطلقته 
وس�افر إل�ى إيران، فإنه�ا تظل تنتظر حانق�ة حتى نهاية الرواي�ة: »ماذا لو أنك ع�دت اآلن؟!.. 

أظنني سأستقبلك قائلة: كيف حالك؟.. ابنك كبر، لكنه سيرفضك أيضًا«)1(.
* * *

وبعد، فما مالمح أثر كامي في رباعية »المستنقعات الضوئية« التي نّتخذها نموذجًا في هذه 
الدراسة؟

لعلنا نستطيع أن نرصد مالمح أثر »كامي« في هذه الرباعية فيما يأتي:

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. ص 259
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1 - رسم الشخصيات:

رسم إسماعيل فهد إسماعيل شخصية بطل روايته »كانت السماء زرقاء« ]وهي الرواية التي 
تش�كل الجزء األول من الرباعية[ بمالمح تجعلها قريبة جدًا من ش�خصيات روايات »كامي« 
التي تعاني من األزمات الوجودية، وتطرح األسئلة المؤرقة المتصلة بوضعها اإلنساني العبثي 
الذي يفتقر إلى المعنى، ولذلك فإن تلك الش�خصيات تتمرد عادة على قيم المجتمع وأعرافه 
، وينتهي به�ا األمر إلى  ومواضعات�ه الزائف�ة، وتواج�ه الوج�ه األرعن للحياة بش�جاعة وتح�دٍّ
االرتم�اء في بركة الالمب�االة على نحو ما يبدو في رواية »الغريب« التي تعبر عن فلس�فة كامي 

بقوة.
إن بطل رواية »كانت السماء زرقاء« ال يختلف عن »ميرسو« بطل رواية »الغريب« لكامي.

الذي يبدو مس�تخّفًا بالقي�م االجتماعية واإلنس�انية، مثل قيمة صلة الرح�م والحب والطموح 
على سبيل المثال؛ وهو ما يتراءى لنا منذ أول فقرة في رواية »الغريب«:

»أمي ماتت اليوم. وربما كان ذلك باألمس. لست أدري! فقد تلقيت برقية من دار المسنين 
تقول: »ماتت األم. الدفن غدًا. تحيات طيبة«. وهذا ال يعني شيئًا. ربما كان ذلك باألمس«)1(.

وعندم�ا يحض�ر »ميرس�و« جنازة والدته يب�دو هادئًا غير مب�ال، بل إنه كان يحتس�ي القهوة 
ويدخن عند تابوتها)2(، وعندما يس�أله مدير دار المس�نين عما إذا كان يريد أن يرى والدته قبل 

رحيلها إلى مثواها األخير يجيبه بالرفض)3(!
وبعد إنها المراسيم الجنائزية لوالدة »ميرسو« نراه ينسى الحادثة تمامًا ويذهب إلى السينما 

مصطحبًا الفتاة »ماري« لمشاهدة فيلم فكاهي ل� »فيرنانديل«)4(.
وعالق�ة »ميرس�و« ب� »ماري« بدورها تكش�ف عن موقف�ه من عاطفة الح�ب؛ فماري التي 
تعلق�ت ب�ه ال تعد عش�يقة أو حبيب�ة بالنس�بة إليه، وإنم�ا تعد »ماري« فحس�ب، أي إنه�ا امرأة 
فحس�ب)5(، كما أن عالقة »ميرس�و« ب� »ماري« تكش�ف عن موقفه من المؤسس�ة الزوجية؛ ف� 

)1( ألبير كامي: الغريب. ترجمة الدكتور محمد غطاس. ص 7
)2( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 12
)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 10
)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 20
)5( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 92
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»ميرسو« ال يرى أهمية لهذه المؤسسة، فقيامها أو انهيارها عنده سواء. وهذا الموقف يبدو لنا 
بوضوح من خالل الحوار الذي يدور بينه وبين »ماري« سردًا:

»في المس�اء جاءت ماري إلى المكتب لتصحبني عند الخروج، وس�ألتني إن كنت أريد أن 
أتزوجها، فقلت: إن ذلك يتس�اوى لدي، وإننا نس�تطيع أن نتزوج إذا كانت تريد ذلك، ولكنها 
أرادت أن تع�رف إن كن�ت أحبه�ا. فأجبته�ا بما كنت قد قلت�ه من قبل، بأن ذلك ال يعني ش�يئًا، 
ولكنن�ي أعتقد بأنني ال أحبها، فس�ألتني: »لماذا تتزوجن�ي إذن؟« فقلت: »ألن ذلك ليس له أية 
أهمية، وإنها إن كانت تريد الزواج، فأنا مس�تعد، فقالت: إن الزواج ش�يء خطير وهام، فقلت: 
»ال«، فراح�ت تنظ�ر إلّي في صمت، ث�م تكلمت. كانت تريد أن تعرف – بكل بس�اطة – إذا ما 

كنت سأقبل نفس االقتراح من امرأة أخرى تربطني بها نفس العالقة، فقلت: »بالطبع«)1(!
وال يختلف موقف »ميرس�و« من الطموح عن مواقفه من صلة الرحم والحب والمؤسس�ة 
الزوجي�ة؛ وهو ما يتراءى لنا بوضوح من خالل رفضه لوظيفة مرموقة في باريس يعرضها عليه 
رئيس عمله الذي كان يتوقع أن يراه متحمسًا لمثل ذلك العرض، ولكنه يفاجأ به عندما يراه غير 

مهتم بتاتًا بتغيير مسار حياته مؤكدًا »أن كل شيء في النهاية يتساوى لديه«)2(.
وه�ذه المواق�ف ال تختلف كثي�رًا عن مواقف بطل رواية إس�ماعيل فهد إس�ماعيل »كانت 

السماء زرقاء«.
إن هذا البطل الذي كان يريد أن يعبر الحدود لم يكن هاربًا ألس�باب سياس�ية بقدر ما كان 
هارب�ًا »م�ن كل ش�يء، حتى من نفس�ه«)3(؛ ألن�ه كان »يعيش تمزقًا عقلّي�ًا ونفس�ّيًا«)4( وروحّيًا 
ووجودّي�ًا يجعله في صدام مس�تمر م�ع المواضعات والقيم االجتماعية، ولذلك ال نس�تغرب 
عندما نراه يعبر عن عبثية حياته وافتقاره إلى الحس اإلنس�اني، وهو ما نلمسه في مواقف كثيرة 
في حياة هذا البطل. إنه يقابل ضابطًا س�ابقًا معلقًا على األس�الك يعاني من النزيف، وكان من 
المفت�رض أن يعامله بوصفه إنس�انًا قبل كل ش�يء، ولكن�ه يعامله بجفاء وقس�وة تخلو من أي 
لمس�ة إنس�انية. إنه يراه في البداية مغمض العينين مفتوح الفم، يس�يل لعابه ودمه عبر األسالك 

)1( ألبير كامي: الغريب. ص 41
)2( ألبير كامي. الغريب. ص 40

)3( إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. ص 18
)4( المصدر نفسه. ص 33
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فيحسبه ميتًا، وعندما يفحصه ويحادثه ويسمع استغاثته يتراجع إلى الخلف ويرفض مساعدته:
»يري�د مس�اعدتي!.. أنا طلقت اإلنس�انية«)1(. ويذهب إلى أبعد من ه�ذا فيعبر عن كراهيته 
له�ذا الرجل المحتض�ر، ويعترف له بأن�ه ينتظر موته، في�زدرد الرجل المصاب لعابه ويس�أله: 

»عالم تكرهني« فيجيبه: »وعالم أحبك؟!«)2(.
وهذه اإلجابة تكش�ف عن مدى الفراغ الروحي واإلنس�اني الذي يعانيه بطل الجزء األول 

من رباعية »المستنقعات الضوئية«.
وعندم�ا يش�رف الضابط على الم�وت، وتصبح آخر أمنية له أن يكف�ن ويدفن، يرفض بطل 

الرواية )الذي ال يسميه المؤلف( أن يحقق رغبته)3(.
وخ�الل العودة إلى ماضي بطل الرواية بوس�اطة تقنية االرتداد، نق�ف على عالقته بزوجته 
الت�ي طلقها ألس�باب واهية، كما نقف على عالقت�ه بامرأة أخرى، وهي التي يس�ميها ب� »ذات 
الث�وب األزرق«، وهي عالق�ة ال تقوم على الحب بقدر ما تقوم عل�ى النزوة العرضية، وهو ما 

يذكرنا فورًا بعالقة »ميرسو« ب� »ماري« في »الغريب«.

2 - الرؤية الفكرية:

إذا كان العب�ث )Lάbsurd( يع�د مفت�اح فك�ر كام�ي ف�إن إس�ماعيل فهد إس�ماعيل يلتقط 
خيوط�ه، وينس�ج منها كثيرًا م�ن رؤاه الفكرية ف�ي رباعيته، وخاصة في »كانت الس�ماء زرقاء« 

وفي »المستنقعات الضوئية«.
ففي »كانت السماء زرقاء« يعبر بطل الرواية صراحة عن حياته العبثية العقيمة بلسان الراوي 

على النحو اآلتي:
»هو ما عاد يحس إحساسات إنسانية. كل الذي يعرفه أنه ولد عفوًا، ودون مبرر، ثم ألقي به 
في خضم هذه الحياة. هو ال يعي س�وى الش�عور بالالجدوى، وإحساس آخر يحز في نفسه... 

الغثيان«)4(.

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. ص 41
)2( المصدر نفسه. ص 56

)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 93
)4( إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. ص 76
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إنها المفردات ذاتها التي تتردد كثيرًا في أعمال كامي وسارتر، كما هو معروف.
وفي »المستنقعات الضوئية« - وهي البؤر الضوئية التي كان يرسمها النور القادم من كوى 
ف�ي أعلى جدار الس�جن – نرى »حمي�دة« المغامر الذي ال يبالي بش�يء مغرم�ًا »بالتدخل في 
شؤون اآلخرين«)1( على حد تعبير مدير السجن في هذه الرواية، أو مغرمًا باالستجابة لآلخرين 

»الذين يحشرون أنفه فيما بينهم«)2(، على حد تعبيره.
وه�ذا »الغ�رام« يق�وده إل�ى التدخل ف�ي مواقف خالفي�ة، فيتش�اجر ويرتك�ب جريمة قتل 
بالمصادفة، وهو ما يجعله يراجع نفسه ويسائلها مساءلًة فلسفية تزيح القناع عن وجه من أوجه 

العبث الكاموي.
إن أزم�ة »حمي�دة« ف�ي هذه الرواية تغ�دو »أزمة وجودي�ة«، على حد تعبي�ر الدكتور أحمد 
الزعبي؛ فقد اس�توعب خيانة الزوجة والنقابيين والمجتمع، واس�توعب حال السجن المزري 
وخ�واءه القاتل.. لم يس�توعب فقط معنى ما حدث معه لحظة االقتت�ال، ما معنى أن يكون في 
تلك اللحظة في ذلك المكان، إن تأخره دقيقة أو تقدمه دقيقة يغير مس�يرة حياته كلها، ما معنى 
ه�و بال�ذات الذي تتعلق ب�ه الفتاة الهاربة؟ ما معن�ى هو بالذات الذي اضطر إل�ى التدخل فيما 

ليس يعنيه؟«)3(.
ذلك هو السؤال المؤرق الذي شغل »حميدة«، وشغل مدير السجن الذي لفت نظره بحدة 

ذكائه وحرصه على التدخل فيما ال يعنيه.
»- هل قتلت شخصًا ما؟

شخصين.
حادثة سرقة؟
حادثة شرف.
قضية عائلية؟

ال

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص 35
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)3( الدكتور أحمد الزعبي: في اإليقاع الروائي. دار المناهل. الطبعة األولى. بيروت 1995. ص 59
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فروغ صبر على وجه المدير
ماذا إذن؟

هي قصة طويلة معقدة.
ال أريد أن تقّص علّي، وإنما أسألك عن دافع القتل!

ال يوجد أي دافع«)1(.
إنها المصادفة العبثية التي تستعصي على الفهم وتشكل جوهر الحياة في نظر إسماعيل فهد 

إسماعيل، وهي الفكرة التي استقاها من أعمال كامي دون شك.
وال�ذي ينبغ�ي أن نلف�ت النظر إليه هنا أن »حمي�دة« لم يكن يريد أن يصل�ح العالم وينتصر 
للحق من باب »النهي عن المنكر«، على نحو ما نرى في »حالق بغداد«)2( أللفريد فرج، حيث 
يتدخل بطل المسرحية في شؤون اآلخرين بدافع النزوع الطبيعي إلى الخير، بل كان يفعل ذلك 
من باب المصادفة العبثية فحسب، وهي المصادفة التي يعبر عنها كامي في رواية »الغريب« من 
خ�الل جريمة القتل التي يرتكبها »ميرس�و«، ومن خالل تلك القصة التي عثر عليها »ميرس�و« 
ملخصة في قصاصة جريدة ومؤداها »أن رجاًل كان قد غادر قريته بحثًا عن الثروة، وبعد خمسة 
وعش�رين عامًا عاد الرجل إلى قريته بالثروة وبزوج�ة وأحد األطفال، وكانت أمه تدير – برفقة 
أخته – فندقًا صغيرًا في تلك القرية، فأراد الرجل أن يدبر لهما مفاجأة، فترك زوجته وولده في 
م�كان آخر، وذهب إلى أمه فلم تتعرف عليه عن�د دخوله عليها، وكذلك لم تتعرف عليه أخته، 
ول�ذا فقد راودت�ه فكرة مداعبتهما، فاس�تأجر إحدى الغرف، وكان قبل ذلك ق�د أراهم ثروته، 
وف�ي اللي�ل قامت األم واألخت بقتل الرجل وس�رقة ثروته، ثم ألقتا بجثت�ه في مياه النهر؛ وفي 
الصباح، أقبلت الزوجة دون أن تعلم بما حدث، وكش�فت النقاب عن الدعابة وعن ش�خصية 

زوجها، وعند ذلك شنقت األم نفسها، وانتحرت األخت داخل إحدى اآلبار«)3(.
فالمصادفة العبثية التي تس�تعصي على الفهم وتجافي المنطق في الفكر الكاموي هي التي 
صنعت مأس�اة هذه العائلة، وهو ما جعل كام�ي يهتم بهذه القصة الحقيقية التي جرت فصولها 

في »تشيكوسلوفاكيا«، فيعود إليها فيما بعد كي يوظفها في مسرحيته »سوء التفاهم«.
)1( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص 33
)2( ألفريد فرج: حالق بغداد. دار الفارابي. بيروت 1975

)3( ألبير كامي: الغريب. ترجمة الدكتور محمد غطاس. ص 73
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3 - التيمات والمواقف:

استوحى إسماعيل فهد إسماعيل كثيرًا من التيمات والمواقف في رباعيته من أعمال كامي، 
ويمكن تحديد هذه التيمات والمواقف فيما يأتي:

أ - تيمة الجريمة:
إن م�ن يوازن بي�ن طبيعة الجريمة التي ارتكبها »ميرس�و« في رواية »الغريب« ومالبس�اتها 
وبي�ن طبيع�ة الجريمة التي ارتكبه�ا »حميدة« في رواية »المس�تنقعات الضوئية« ومالبس�اتها. 
يالح�ظ تماث�اًل كبيرًا بين الجريمتين، وهو التماثل الذي يس�تبعد أن يأت�ي من باب وقع الحافر 
على الحافر، خاصة وأن العالقة الفكرية والجمالية بين الكاتبين تظل حقيقة ال يمكن إنكارها.

في »غريب« كامي يرتكب »ميرسو« جريمة بالمصادفة، فيقتل عربّيًا على الشاطئ، وعندما 
يمث�ل أم�ام المحكمة وُيس�أل عن الس�بب الذي حمله على ذل�ك الجرم يجيب ب�أن »ذلك قد 

حدث بسبب الشمس«)1( الحارة التي كانت تضايق بصره.
وف�ي »المس�تنقعات الضوئي�ة« يرتكب »حمي�دة« جريم�ة بالمصادفة، فيقتل ش�قيقين كانا 

يطعنان أختهما التي دنست شرف العائلة.

ب - تيمة السجن:
إذا كان »ميرس�و« كامي قد س�جن ولف�ت نظر المحامين والقضاة بأف�كاره ومواقفه الغريبة 
الت�ي تتناقض م�ع األعراف االجتماعية فإن »حميدة« إس�ماعيل هو اآلخر يلفت نظر س�جانيه 

الذين يعجزون عن فهم مواقفه ودوافعه عند ارتكاب جريمته.
ويكف�ي في ه�ذه العجالة أن نوازن بين موقف قاضي »ميرس�و« وموقف مدير الس�جن من 
»حميدة«؛ فقاضي »ميرس�و« كان يريد أن يس�اعده، ولكنه يقف حائرًا أمام ش�خصيته المبهمة، 
فال يس�تطيع أن يفهم بعض تصرفاته في أثناء ارتكاب الجريمة، كأن يواصل إطالق الرصاص 

على جثة قتيله:
»ثم سألني القاضي – دون أن أفهم المنطق من وراء ذلك – إن كنت قد أطلقت الرصاصات 
الخمس�ة على التوالي، ففكرت قلياًل، ثم أوضحت أنن�ي أطلقت واحدة في بادئ األمر، وبعد 

)1( ألبير كامي: الغريب. ص 95
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ع�دة ث�وان أطلقت األربع، فس�ألني: »ولماذا انتظرت بي�ن الطْلقة األولى والطْلق�ات التالية؟« 
فعدت من جديد أتذكر الش�اطئ المتوهج، وش�عرت بلهيب الشمس فوق جبهتي، ولكنني لم 
أق�ل ش�يئًا، وعندها بدا القلق عل�ى القاضي، فجلس ثانية، ثم حك رأس�ه، ووضع مرفقيه فوق 
مكتبه، وانحنى قلياًل إلى ناحيتي، وبدا عليه التعجب وهو يس�ألني: »لماذا؟ لماذا أطلقت النار 
عل�ى جس�د مط�روح على األرض؟«، وهن�ا أيضًا لم أجد م�ا أقوله، فمّر القاض�ي براحته فوق 
جبهت�ه وكرر س�ؤاله في صوت متهدج: »لم�اذا؟ يجب أن تقول لي لم�اذا؟« ولكنني لم أتخل 

عن الصمت«)1(.
وكذل�ك األمر بالنس�بة إلى مدير الس�جن في »المس�تنقعات الضوئية«، حي�ث يتعاطف مع 
»حميدة«، ويقربه منه، فيحاول أن يخفف عنه مشقة السجن باستقدام امرأة تؤانسه، ويصطحبه 
مع�ه إلى الس�ينما س�ّرًا مجازفًا بخرق قوانين الس�جن، ولكن�ه في الوقت ذاته يق�ف حائرًا أمام 
تصرفاته التي تس�تعصي على الفهم، كأن يرفض المرأة التي قدمت له في الس�جن)2(، ويرتكب 
جريمة قتل دون مس�ّوغ منطقي)3(، ويصفع رئيس الس�جانين عند فض الن�زاع بينه وبين غريمه 

في القمار)4(.

ج - تيمة السينما:
إن كامي يجعل »ميرس�و« يدخل إلى قاعة الس�ينما مصطحبًا عش�يقته »ماري«، ويومئ إلى 
مضم�ون الفيلم المعروض، وهو فيلم فكاهي ل� »فيرنانديل«، وذلك بعد دفن والدته مباش�رة، 
وهو حدث اس�تغلته المحكمة فيما بعد عند محاكمة »ميرس�و«. فإنَّ إس�ماعيل فهد إس�ماعيل 
يجع�ل »حمي�دة« يصطحب مع�ه عش�يقته »ذات الث�وب األزرق« )فاطمة( إلى الس�ينما حيث 
يش�اهدان فيلمًا فكاهّيًا ل� »ش�ارلي ش�ابلن«، ثم يجعله يش�اهد فيلمًا آخر، وهو فيلم »زوربا«، 
بصحبة مدير الس�جن، وهو ما يمكن أن يدخل ضمن مفهوم التناص، س�واء في عمل كامي أم 

في عمل إسماعيل.
وق�د يدخ�ل توظي�ف األفالم في بناء الرواية في س�ياق األج�واء العامة، ولك�ن ذلك يؤكد 

)1( ألبير كامي: الغريب. ص 63
)2( يرجع إلى »المستنقعات الضوئية«. ص 16 - 19

)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 33 وما بعدها.
)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 30
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استيحاء إسماعيل هذه التيمة من رواية »الغريب« لكامي.

د - الموقف من الحرية:
ال نريد في هذه الفقرة أن نوازن بين موقفي كامي وإس�ماعيل من إش�كالية الحرية التي تعد 
قضية فلسفية ال تهمنا كثيرًا في هذا المقام، بل نريد أن نقف قلياًل عند تيمة صغيرة مشتركة بين 

الكاتبين، وهي تيمة الموقف من »القيد« في حد ذاته.
وتفصي�ل ذل�ك أن كامي في قصته »الضيف« يقدم موقفًا طريفًا يتعلق بمجرم تتاح له فرصة 

الهرب من قبضة سّجانه دون أن يستغلها.
إن »بالدوسي« الدركي في هذه القصة يقود عربّيًا أسيرًا قتل ابن عمه، بين دروب جبلية في 

الجزائر، ويسلمه إلى معلم مدرسة كي يسلمه بدوره إلى مخفر آخر:
»اس�مع يا بني، إنني أحبك كثيرًا، يجب أن تفهم ذلك، فنحن اثنا عش�ر رجاًل في »العمور« 
مكلف�ون للعس�كرة في أرض بيت صغي�ر. وعلي أن أعود. لق�د قالوا لي بأن أعه�د إليك بهذا 
الحمار الوحش�ي وأن أعود دون تأخير. لقد كانوا يستطيعون أن يحتفظوا به هناك. كانت قريته 
تتحرك، وكانوا يريدون اس�ترجاعه. فعليك أن تقوده إلى تنغيت، نهار غد. عش�رون كيلو مترًا 
ال تخي�ف رج�اًل صلبًا مثلك. وبعد ذلك، ينتهي كل ش�يء. فس�وف تجد م�ن جديد تالمذتك 

والحياة الرغدة«)1(.
هك�ذا حاول »بالدوس�ي« الدرك�ي أن يقنع المعل�م »دارو« بالقيام بهذه المهم�ة الخطيرة، 
ولك�ن »دارو« ل�م يكن ليقتنع تمام�ًا، ولذلك فإنه كان يتمنى أن يفلت منه ذلك األس�ير وينجو 
بجلده، ولذلك فإنه تظاهر بالنوم لياًل حتى يتيح له فرصة النجاة؛ وخيل إليه أن األس�ير س�وف 

يفر عندما رآه ينهض ويتجه إلى باب الغرفة المغلقة:
»وكان »دارو« على وشك أن يناديه حين رأى العربي يبدأ بالمشي مشية طبيعية هذه المرة، 
ولكنها غريبة بصمتها. كان يتجه نحو الباب الداخلي الذي يؤدي إلى حائط الس�قف الصغير. 
وأخ�ذ يلع�ب بزالج الباب بحذر، وخ�رج وهو يدفع الباب خلفه م�ن دون أن يغلقه. ولم يكن 
ص مريح«. ومع ذلك فقد أرهف س�معه.  »دارو« ق�د تح�رك. »كان يفكر بأنه يهرب. وأنه َلتخلُّ

)1( ألبير كامي: الغريب وقصص أخرى. ترجمة عايدة مطرجي إدريس. دار اآلداب. الطبعة الرابعة. بيروت 1990. 
ص 173 - 174
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لم يكن الدجاج يتحرك: إن العربي إذا كان في النجد. وعندها تناهى إلى سمعه صوت خافت 
لس�قوط م�اء لم يتبينه إال عندما التصق العربي من جدي�د بالباب، وأغلقه بعناية، وعاد لينام من 
جدي�د من دون أن يح�دث ضجة. وإذاك أدار »دارو« له ظه�ره ونام«)1(.وهكذا يصاب »دارو« 

بخيبة أمل وجودية عندما يضّيع ذلك األسير فرصة الفرار واستعادة حريته.
وهذا الموقف نفس�ه يطالعنا في »المس�تنقعات الضوئية«. إن مدير السجن الذي يعجب ب� 
»حميدة« الس�جين في هذه الرواية يغامر فيصطحبه معه إلى الس�ينما كي يش�اهد فيلم »زوربا« 
مجازفًا بوظيفته ومكانته، وهناك ينتهز »حميدة« فرصة انهماك المدير بأحداث الفيلم، فيخرج 
مفت�اح القي�د من جيب�ه ويفتح القفل مح�ررًا يده ثم يربط الُغ�ّل إلى المقعد بإح�كام وينصرف 
إلى الش�ارع، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى قاعة الس�ينما ويجلس بجوار سجانه!، وهو ما يجعل 

المدير يفقد صوابه:
»- أنت مجنون!.. أقسم بالله أنت مجنون!!

....
- كدت أصاب بالجنون!.. أنت هربت وأنا بقيت مقيًدا إلى الكرسي.. سحبت مسدسي.. 

فكرت أن أطلق عليك النار.. لو كنت مكاني فما الذي تفعله؟
- أنتظر انتهاء الفيلم.

- عالم قيدتني إلى الكرسي؟
- حتى ال تركض ورائي.

- أنت تحّيرني!!... عالم عدت إذن؟!«)2(.
وكم�ا نرى فإننا أمام موقفين يكادان يكونان متطابقين، وهما موقف أس�ير »دارو« في قصة 
»الضيف« لكامي، وموقف »حميدة« في »المس�تنقعات الضوئية« إلس�ماعيل، وال ريب في أن 
إسماعيل استوحى موقفه من موقف كامي، هذا بغض النظر عن اختالف السياق بطبيعة الحال.

)1( ألبير كامي: الغريب. ص 181
)2( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص 72
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هـ - تيمة الفعل العقيم:
لق�د عب�ر ألبي�ر كام�ي عن عق�م الفعل البش�ري من خالل »أس�طورة س�يزيف« ال�ذي كان 
محكوم�ًا علي�ه أن يدفع صخرته إلى قمة الجبل باس�تمرار دون أن يجني أي ثمرة من وراء هذا 
الجهد الشاق، وهو ما يتراءى لنا كذلك في »المستنقعات الضوئية« من خالل األعمال الشاقة 
التي يقوم بها »حميدة« في السجن؛ فقد حكم عليه بالسجن المؤبد مع األعمال الشاقة العقيمة 
الت�ي ال طائ�ل من ورائها؛ فقد كان مضطرًا إل�ى أن يحفر »األرض هنا«)1( لي�ردم »الحفرة التي 

هناك«)2(، وبعد أيام يعود ليحفر »هناك«)3( ويردم »هنا«)4(!
وهذا التماثل في التيمات والمواقف ال يحتاج إلى استقصاء مصدره؛ فليس من ريب في أن 

إسماعيل استقى ذلك من »أسطورة سيزيف« لكامي.
* * *

وأي�ًا م�ا يكن فالذي نخلص إليه أن »كامي« مارس تأثيرًا قوّيًا في إس�ماعيل فهد إس�ماعيل 
كما يبدو لنا من خالل رباعيته، وخاصة في »كانت السماء زرقاء« وفي »المستنقعات الضوئية« 
اللتي�ن كتبهم�ا قبل س�نة 1967، وهي الفترة الزمنية التي كان إس�ماعيل يبح�ث فيها »عن هوية 
انتم�اء أيديولوج�ي«)5(، وم�ن هنا كان هناك خليط واض�ح من »الخطاب�ات الوجودية والعبثية 

وهامش من الفكر الماركسي وآخر من الفكر القومي«)6(، على حد اعتراف إسماعيل نفسه.
إال أن الجزء األخير من الرباعية � ونعني به رواية »الضفاف األخرى« � يطغى عليه الخطاب 
الماركس�ي كم�ا يتراءى من خ�الل معالجة موضوع الطبق�ة العاملة وش�عاراتها »البرولتيارية« 
الفاقع�ة، وهو الخطاب الذي يهيم�ن على األعمال الروائية األخرى التي كتبها إس�ماعيل بعد 

هذه الرباعية.
وإذا كان إسماعيل في هذه الرباعية يفتقر إلى الرؤية الفكرية األصيلة فإنه استطاع أن يتمثل 

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص 10
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
)3( المصدر  نفسه. الصفحة نفسها.
)4( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)5( الدكتور مرسل فالح العجمي: إسماعيل فهد إسماعيل )ارتحاالت كتابية(. منشورات رابطة األدباء في الكويت. 
الطبعة األولى. الكويت 2001 ص 14

)6(المصدر نفسه.
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أس�اليب الرواي�ة األوربية الجدي�دة كما صاغها »غرييه« و»بروس�ت« و»جوي�س« و»فولكز«، 
وخاص�ة ما يتصل بتقنيات الس�رد المعاصرة، كتيار الوعي؛ والحوار الداخلي؛ واالس�ترجاع؛ 
وتعدد األصوات؛ والمونتاج الس�ينمائي؛ وما إلى ذلك، فضاًل عن قدرة إسماعيل على »َجْدل 
حبل�ي الماض�ي والحاضر في حبل واحد« على حد تعبير »ص�الح عبد الصبور« في مقدمته ل� 

»كانت السماء زرقاء«)1(.
* * *

)1( يرجع إلى مقدمة صالح عبد الصبور لرواية »كان السماء زرقاء«. ص 11
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 التناص الروائي في »رباعية المستنقعات الضوئية«
لـ »إسماعيل فهد إسماعيل« 

ل�م يعد النص األدبي ف�ي النقد المعاصر نصًا معزواًل كجزيرة نائي�ة منفصلة عن غيرها من 
الجزر، بل نصًا يتواصل مع غيره من النصوص التي تغذيه بنس�غها الفكري والجمالي وتس�هم 

في تحديد معانيه ومبانيه.
 Theorie( وق�د تبلور هذا الموق�ف من النص في نظري�ة نقدية رائجة وهي نظري�ة التناص
De Lintertexte(، وه�ي النظري�ة الت�ي أس�هم ف�ي بلورته�ا عدد كبير م�ن النق�اد المعاصرين 

 Julia 1( حتى »جوليا كريس�تيفا(»Mikhael Bakhtine العالميي�ن ب�دءًا م�ن »ميخائي�ل باختي�ن
Kristeva«)2(، و»جي�رار جينيت G.Genette«)3(، و»روالن بارت R.Barthes«)4(، و»جوناثان 

كولر J.Culler«)5( وغيرهم)6(.
وق�د راج ه�ذا المصطلح وما ناظره في النقد العربي المعاصر رواجًا كبيرًا، من مثل »النص 
الجام�ع، والن�ص الم�وازي، والن�ص الش�ارح، والتعال�ي النصي، والتح�ول النص�ي«)7( وما 
إل�ى ذل�ك، ب�ل إن بعض النقاد الع�رب قد طوروا ه�ذا المصطلح ووضع�وا مفهومات جديدة 
)1( يرجع إلى كتاب »ميخائيل باختين« ا لموسوم ب� »الخطاب الروائي«. ترجمة وتقديم الدكتور محمد برادة. دار 

األمان. الطبعة الثانية. ا لرباط 1987. ص43 وما بعدها من صفحات.
الدار  األولى.  الطبعة  للنشر.  توبقال  دار  الزاهي.  فريد  ترجمة  النص« لجوليا كريستيفا.  إلى كتاب »علم  يرجع   )2(

البيضاء )المغرب( 1991. ص78 وما بعدها من صفحات.
)3( يرجع إلى كتابه »عتبات النص«. منشورات »سوي seuil«. باريس 1987، ويرجع كذلك إلى كتابه »مدخل إلى 
النص الجامع« )Introduction á lArchitexte(. ترجمة عبدالعزيز شيبل. منشورات المجلس األعلى للثقافة. 

القاهرة 1999.
)4( يرجع إلى كتاب »درس السيميولوجيا«. ترجمة عبدالسالم بنعبد العالي، وهو كتاب يضم عددًا من بحوث بارت. 

دار توبقال. الطبعة الثالثة. الدار البيضاء 1993.
)5( يرجع إلى »دليل الناقد األدبي« لميجان الرويلي وسعد البازعي. المركز الثقافي العربي. بيروت )لبنان( � الدار 

البيضاء )المغرب(. الطبعة الثانية 2000/ص177-176.
)6( يرجع إلى كتاب »التناص نظريًا وتطبيقيًا« للدكتور أحمد الزعبي. مؤسسة عمون للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. 

عمان 2000/ص20-11.
)7( يرجع إلى »النقد ومولد المصطلح« للدكتور منذر عياشي، وهي مقدمة لكتاب الدكتور علوي الهاشمي الموسوم 
ب� »ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث«. سلسلة كتاب الرياض. عدد 52، 53. مؤسسة اليمامة 

الصحفية. الرياض 1998. ص17.
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ومصطلح�ات بديل�ة، عل�ى نحو ما فع�ل الدكتور علوي الهاش�مي ف�ي كتابه »ظاه�رة التعالق 
النصي«)1(.

وأي�ًا ما يكون األمر، فإن هن�اك أنماطًا متعددة للتناص تتراءى ف�ي التناص األدبي الصريح 
كما تتراءى في االقتباسات واإلش�ارات واإلحاالت والتضمينات المتصلة بالحقول المعرفية 

األخرى وأصدائها، سواء أكان ذلك التناص بأسلوب مباشر أم بأسلوب غير مباشر.
وق�د ح�اول »جوناث�ان كول�ر Jonathan Culler« أن يعدد أوجه التن�اص، أو الطرائق التي 
يتس�نى للن�ص من خالله�ا أن يتفاعل مع نص آخر، فحصرها في خمس�ة أوج�ه وهي: »أواًل، 
هن�اك الن�ص االجتماعي المس�لم به )وهو ما ت�راه الثقافة العالم الحقيقي(؛ ثاني�ًا، هناك النص 
الثقافي )وهو يتداخل مع األول ويصعب تمييزهما غالبًا(: مثل المعرفة المش�تركة التي يتبناها 
أف�راد الجماعة الثقافي�ة؛ ثالثًا، هناك نصوص النوع األدبي وأعرافه الت�ي تهيئ قابلية الموثوقية 
أو المصداقي�ة األدبي�ة والفني�ة؛ رابع�ًا، هنال�ك ما يمك�ن تس�ميته بالموقف العام مم�ا هو فني 
)مصطن�ع( حي�ث يقوم الن�ص الكتابي باقتطاف قابلي�ة الموثوقية لدى النص الثقافي وكش�فها 
بكل صراحة ووضوح حتى يعزز هيمنة النص وس�لطته؛ ثم خامسًا، هنالك قابلية الموثوقية أو 
المصادقي�ة للنصوص المتداخل�ة المعينة حيث يأخذ نص ما نصًا آخ�ر كنقطة انطالق وبداية، 
والبد من معالجته من خالل عالقة اإلثنين ببعضهما وعالقة كل منهما بنظامه المرجعي الذي 
يضفي عليه صبغة الطبيعية. وعند كل مس�توى هناك طرق وس�بل )حيل( لتحفيز فنية األشكال 

أو تبريرها من خالل إعطائها معنى«)2(.
وإذا كن�ا نأخ�ذ رأي »جوناث�ان كول�ر« هنا بش�يء من الحذر بحك�م طبيعة ظاه�رة التناص 
المعق�دة ذات األوج�ه الت�ي تس�تعصي على الحص�ر، فإننا ال نج�د منتدحًا ع�ن تصنيف نمط 

التناص الروائي في رباعية إسماعيل فهد إسماعيل في خانة النوع األدبي وأعرافه.
وعلى الرغم من أننا نجد في هذه الرباعية أش�كااًل فرعية كثيرة للتناص، كالتناص الشعري 
والتن�اص الس�ينمائي والتن�اص التاريخي، وم�ا إلى ذلك، فإن ال�ذي يعنينا في ه�ذا المقام هو 
التناص الروائي، الذي يهمنا تحديدًا هو تواصل الرباعية نصيًا مع رواية »الوشم« لعبدالرحمن 

مجيد الربيعي، و»اللص والكالب«و»ميرامار« لنجيب محفوظ.

)1( الدكتور علوي الهاشمي: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث.
)2( نقاًل عن »دليل الناقد األدبي« للدكتورين »سعد البازعي« و»ميجان الرويلي«. ص 177-176.
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وقد نصادف عينات أخرى من التناص الروائي في الرباعية، .من مثل التواصل الواضح مع 
رواي�ة »الغريب« أللبيركام�ي، ولكننا نتعمد تجنب رصد مالمح ه�ذا التواصل لقناعة منهجية 

خاصة تتعلق بالحرص على التمييز بين منهج األدب المقارن ومنهج »التناص«.
ويج�در بن�ا ف�ي البداية أن نق�ف قلياًل عن�د أح�داث الرباعية وأح�داث األعم�ال الروائية 

المذكورة التي تناّصت معها:

أواًل: الرباعية:
تتألف هذه الرباعية من أربع روايات، وهي على التوالي بحسب تواريخ صدورها: »كانت 

السماء زرقاء«)1(، و »المستنقعات الضوئية«)2(، و »الحبل«)3(، و »الضفاف األخرى«)4(.
ولعله من المفيد أن نشير إلى أن هذه الرباعية ال تتمتع بتماسك أجزائها على نحو ما تتمتع 
ثالثية نجيب محفوظ، أو ثالثية محمد ديب، على سبيل المثال، بل يظل كل جزء منها منفصاًل 
ع�ن غيره من األجزاء إلى حد بعيد، وال يربط بينها س�وى رواب�ط واهية، كرابط اإلطار الزمني 
في فترة »الستينيات من هذا القرن«)5(، أو بعض الشخصيات الروائية، كشخصية »فاطمة« التي 
ل�م نع�رف أنها هي »ذات الث�وب األزرق« في الج�زء األول من الرباعية إال ف�ي الجزء األخير 
الموس�وم ب� »الضفاف األخرى«، وكذلك األمر بالنس�بة إلى شخصية »كاظم عبيد« الذي كان 

بطل رواية »الحبل« ثم أصبح مناضاًل في صفوف العمال في رواية »الضفاف األخرى«.
ونلفت النظر هنا إلى أننا اخترنا عنوان الجزء الثاني من الرباعية فوسمنا به الرباعية برمتها، 
ألنه � في تقديرنا � العنوان األكثر داللة على مضامينها، فضاًل عن كونه األكثر شعرية أو أدبية:

 1965 1996 )وقد كتبت عام  الثالثة. دمشق  )1( إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. دار المدى. الطبعة 
وصدرت عن دار العودة ببيروت عام 1970 (.

)2( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. دار المدى. الطبعة الرابعة. دمشق 1986 )وقد صدرت عن دار 
العودة ببيروت في طبعتها األولى عام 1971 (.

)3( إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. دار المدى. دمشق 1996 ) وقد صدرت عن دار العودة ببيروت عام 1972 (.
)4( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. دار المدى. دمشق 1996 )وقد صدرت عن دار العودة ببيروت في 

طبعتها األولى عام 1973 (.
)5( روجر آلن: الرواية العربية. ترجمة حصة إبراهيم المنيف. منشورات المجلس األعلى للثقافة. الطبعة األولى. 

القاهرة 1997. ص250.
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أ - »كانت السماء زرقاء«:
يري�د البط�ل في ه�ذه الرواية أن يهرب م�ن العراق إلى إي�ران في ظروف سياس�ية عصيبة، 
فيح�اول أن يرك�ب زورقًا خاص�ًا يهّرب الفارين والمتس�للين والمطاردين السياس�يين، ولكن 
خفر السواحل يحولون دون هروبه، فهم يالحقون العابرين المتسللين وال يترددون في إطالق 
الن�ار عليه�م واغتيالهم، ولذل�ك فإنهم س�رعان ما يكتش�فون المجموعة الهارب�ة ويمطرونها 
بالرص�اص، فيص�اب أح�د أفرادها ف�ي مؤخرت�ه، ويظل معلقًا على األس�الك الش�ائكة، حتى 
يكتش�فه بطل الرواية، ويجري بينهما حوارطويل يستغرق الرواية من بدايتها حتى نهايتها، كان 
يتخلل�ه تيار الوعي والمنولوج الداخلي واالرتداد وما إلى ذلك من التقنيات التي تجعلنا نقف 
عل�ى قصة ذل�ك البطل المحبط الذي كان على عالقة بامرأتين، إحداهما تزوجها مجبرًا تحت 
ضغط والده فأنجبت له صبيًا ثم طلقها، واألخرى كان يحبها ويسميها ب� »ذات الثوب األزرق« 
ف�ي ش�ريط ذكرياته، وهي الم�رأة التي تبذل قصارى جهدها من أجل الحيلولة دون س�فره إلى 
إيران فتستس�لم له، وفيما بعد )في »الضفاف األخرى«( نعلم أنها اس�تطاعت أن تستبقيه أشهرًا 

ثم عاوده الحنين إلى الرحيل، فسافر تاركًا لها ابنه كي تربيه.
ولم يكن الضابط المصاب يس�تطيع العودة إلى المدينة والدخول إلى المستشفى خوفًا من 
االنتق�ام منه لجرائ�م ارتكبها في حق كثير من الناس، وهي الجرائم التي يذكره بها بطل الرواية 
معبرًا عن نفوره منه، ولذلك فإنه لم يكن يرغب في مس�اعدته، وعندما يتعفن جرحه ويش�رف 

على الموت كان أقصى ما يتمناه أن يرأف به بطل الرواية فيدفنه بعد موته.

ب - »المستنقعات الضوئية«:
في هذا الجزء من الرباعية نرى »حميدة« المناضل النقابي المحكوم عليه بالس�جن المؤبد 
مع األش�غال الش�اقة يغدو صديقًا ل� »عيسى« رئيس الس�جانين، ومقربًا من مدير السجن الذي 
يقض�ي فيه عقوبته، ولذلك فإنه ُيمّيز عن المس�اجين اآلخري�ن ويحظى بكثير من االحترام بين 
زمالئه وس�جانيه، خاصة وأنه ينش�ر مقاالت باس�م مس�تعار وهو»جاس�م صالح«، ويسترجع 
»حميدة« ذكرياته الس�ابقة عندما كان حرًا طليق�ًا فنفهم منها أنه كان يومًا بصحبة زوجته، فرأى 
ش�قيقين ينه�االن ضربًا على أختهما التي لطخت ش�رف العائلة، ويغس�الن عارها بقتلها على 
م�رأى من الناس دون أن يج�رؤ أحد على التدخل وحمايتها من طعناتهما، وتعلق الفتاة عينيها 
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الضارعتين على »حميدة« دون غيره متوس�لة إليه أن يحميها، فتثور النخوة في صدره ويصرخ 
في وجه أحد الشقيقين:

»كفى.. دعها تموت«)1(
وف�ي ف�ورة الغض�ب يهجم ذلك الش�قيق عل�ى »حميدة« ش�اهرًا س�كينه فيتجن�ب ضربته 
ويعود نصل الس�كين فينغرز في خاصرته، ويتدخل شقيقه اآلخر محاواًل االنتقام ألخيه فيقتله 

»حميدة« كذلك.
لق�د ح�دث كل ش�يء فجأة ودون تخطيط مس�بق، ويحك�م على »حميدة« بالس�جن مدى 

الحياة.
وف�ي البداية تتعاطف »حمامة« مع زوجها الس�جين »حمي�دة« وتحمل راية النضال النقابي 

باإلنابة عنه، ولكنها ما تلبث أن تتخلى عنه، وتتزوج من صديق له.
وقد استحوذ »حميدة« على إعجاب سجانيه إلى درجة أنه أصبح يحكم في النزاعات التي 
تنشب بين السجناء أو بين السجانين أنفسهم، وهوما جعل مدير السجن يعجب به، فيصطحبه 
إلى السينما خفية، وفي قاعة العرض يستطيع »حميدة« أن يفلت من سجانه، ويقيده في مقعده 

بعد أن يسرق مفتاح القيد من جيبه، ولكنه ما يلبث أن يعود إلى سجانه بمحض إرادته.

جـ - »الحبل«:
»كاظم عبيد« الذي ال نعرف اس�مه إال في الج�زء األخير من الرباعية هو بطل هذه الرواية، 
وق�د كان موظف�ًا في »الش�ركة الهندس�ية للمقاوالت«، ثم فص�ل من عمله وألصق�ت به تهمة 
سياس�ية، فس�جن مدة ستة أش�هر، ال لش�يء إال ألنه كتب قصيدة ش�عر يهجو فيها عبد الكريم 

قاسم الذي حكم العراق في الستينيات من القرن العشرين، ثم قتل في عملية اغتيال دموية.
ويخ�رج »كاظ�م عبيد« من الس�جن كي يبحث عن عمل فال يجد أي عمل بس�بب س�وابقه 
العدلية، ويضطر إلى أن يس�افر إلى الكويت تهريبًا دون جواز س�فر عندما تمنعه الس�لطات من 
السفر، ويعمل هنالك في حفر المجاري أسابيع، ثم يعي وضعه بوصفه مستغاًل )بفتح الغين(، 

ويقرر أن يترك عمله:

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص62.
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»14ساعة عمل… وفي النهاية دينار«)1(!
ويس�لم »كاظم عبيد« نفس�ه إلى الشرطة الكويتية التي تس�لمه بدورها إلى الشرطة العراقية 
حتى يضمن العودة راكبًا، ولكن هذه الشرطة تصادر حصيلة جهده في حفر المجاري، قتسلبه 
مبلغ عش�رين دينارًا وقارورة عطر كان يريد أن يقدمها هدية لزوجته، وحينئذ يصبح لصًا يتخذ 
من »الحبل« أداة يس�تخدمها للوصول إلى المنازل التي يس�رقها، وهي منازل ضباط الش�رطة 

تحديدًا.
وبتوظي�ف تقني�ة االرتداد يطلعن�ا الكاتب على ذكري�ات بطل الرواية ال�ذي كان يعاني من 

الفقر والظلم واالضطهاد منذ كان طفاًل.

د - »الضفاف األخرى«:
ينقلنا إس�ماعيل فهد إس�ماعيل في هذا الجزء من رباعيته إلى مصنع يضم ألفًا ومئتي عامل 
ويش�كل ب�ؤرة الحدث ف�ي الرواية؛ فالعمال يطالب�ون بحقوقهم في تخفيض س�اعات العمل؛ 
وتحس�ين ظ�روف اإلنتاج؛ وزيادة األجور؛ وم�ا إلى ذلك من المطالب والش�عارات التي كان 

يرددها العمال في سياق المد األيديولوجي االشتراكي.
وف�ي غم�رة التذمر ن�رى العم�ال يخطط�ون إلضراب ع�ام، وهن�ا يتصدى مدي�ر المصنع 
للرؤوس المحّرضة والمخططة لإلضراب وينسق مع األمن العتقالهم والزج بهم في السجن، 

وخاصة »أحمد عبدالله« و »كاظم عبيد« و »جعفر علي«.
وتقوم »فاطمة« سكرتيرة المدير بدور إيجابي في مؤازرة العمال، خاصة وأنها كانت محل 
ثقة المدير، أما »كريم البصري« أمين مخزن المصنع فإنه يسعى لنيل ثقة العمال ويأمل أن يقبل 
مناضاًل بروليتاريًا في صفوفهم، ولكن العمال ال يثقون به، بل يعدونه جاسوسًا يعمل لحساب 

المدير، ولذلك فإنه يحقد عليهم ويتهمهم بالدكتاتورية )دكتاتورية البروليتاريا(.
ويحص�ل مدير المصنع على أمر باعتق�ال أعضاء مجلس العمال المضربين، ويتردد »كريم 
البص�ري« ف�ي إخبارهم بأم�ر القرار، فيلجأ إلى حانة قريبة فيش�رب متوهمًا أن الخمرة س�وف 
تساعده على تحديد موقفه وما إذا كان ينبغي أن ينحاز إلى العمال أم يؤازر مدير المصنع الذي 

وعده بمنصب رفيع في حال تعاونه معه.
)1( إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. ص46.
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وفي غمرة الس�كر يتخ�ذ »كريم البصري« قراره بأن يحذر أعض�اء مجلس العمال وينبههم 
إل�ى الخطر المحدق حتى يفروا ويفلتوا من رج�ال األمن الذين كانوا يهمون باعتقالهم واحدًا 
واح�دًا، ولك�ن الوق�ت لم يتس�ع أمام�ه لالتصال به�م جميعًا، ولذل�ك فإن أعض�اء المجلس 
يعتقل�ون كله�م، ماعدا »كاظم عبيد« الذي يتس�لل من منزله في الوقت المناس�ب لحظة كانت 
الش�رطة تط�رق بابه، ويلجأ إلى من�زل »فاطمة« حيث يختبئ أيامًا يس�تطيع خاللها أن يس�تغل 

خبرته في السرقة، فيسطو على منزل مدير المصنع على الرغم من رفض فاطمة واحتجاجها.
ويناور »كريم البصري« فيحاول أن يس�تميل »الزاير«- رئيس الس�جانين س�ابقًا – فيقدم له 
رش�وة مقابل العمل لصالحه بتزويده بأخبار اإلضراب، موهمًا إياه أن الس�لطة تثق فيه أكثر مما 
تث�ق ف�ي المدير، ولكن »الزاير« يصعب عليه أن يخون المدير الذي وظفه في المصنع، ولذلك 
فإنه يطلعه على نوايا كريم البصري، وحينئذ يفصله من منصبه، فيخسر بذلك جميع األطراف، 
بم�ا ف�ي ذلك »فاطمة« التي كان يح�اول أن يغازلها ويعرض عليها ال�زواج فترفضه، وينتهي به 
األمر إلى التسكع في الحانات واالعتقال بتهمة التعرض للمارة، أما »كاظم عبيد« فإنه يفر من 
تقري�ع »فاطم�ة« ولومها له على س�رقة منزل المدير، فيعيد المس�روقات، ويع�ود إلى الكويت 

حيث كان يعمل أجيرًا من قبل.
أم�ا »فاطمة« التي كان�ت تغزل خيوط األمل بعودة زوجها الذي ت�رك لديها ابنه من مطلقته 

وسافر إلى إيران، فإنها تظل تنتظر حانقة حتى نهاية الرواية.

 ثانيًا: األعمال الروائية التي تتناص مع الرباعية:
أ ـ »الوشم« لـ »عبد الرحمن مجيد الربيعي«:

م�ؤدى هذه الرواي�ة أن »كريم الناص�ري« المواطن الع�ادي المثقف يعتقل بتهمة سياس�ية 
ويقض�ي في الس�جن س�بعة أش�هر، ويعذب حت�ى يعت�رف ويوقع على ورق�ة الب�راءة والتوبة، 
وبذلك يخس�ر »كريم الناصري« نفسه ورفاقه في النضال، وينغمس في بركة آسنة من اإلحباط 

والضياع.
ويح�اول »كري�م الناص�ري« أن يبحث عن الخ�الص وتجاوز أزمته بالس�فر والهروب من 

المكان؛ أو بالعمل؛ أو بالعالقات الجنسية أو العاطفية؛ ولكنه يخفق في ذلك كله.
وم�ن خ�الل أس�لوب التداعي واالرت�داد نعرف أن »كريم الناصري« قد ش�غف ب� »أس�يل 
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عمران« التي تعمل مدرس�ة في مدرس�ة الناصرية في العراق وتمارس فن الرس�م، وضاع ذلك 
الحب بدخول�ه المعتقل، وبعد خروجه من السجن يتعرف إلى »مريم عبد الله« الموظفة التي 
أرغمت على الزواج من رجل مسن، ولكن عالقته بها تنتهي إلى طريق مسدود،ومن مباذله أنه 
يتع�رف بالراقصة المنحرفة »ش�هرزاد« التي تعمل في النوادي الليلية، وأخيرًا ينش�ئ عالقة مع 

الفتاة الغضة البريئة »يسرى« آماًل أن تكون منقذة له:
»ترى هل أستطيع بها أن أنقذ موقعي من الخطأ الجديد؟ ها هي أمامي فتاة رائعة، أصابعها 
عاري�ة، وخدوده�ا بك�ر، لم�اذا ال أبدأ معها بداي�ة جادة؟ أغتس�ل بها منكم جميعًا، من أس�يل 

عمران، من مريم عبد الله، من العالم، من سخفي اليومي المهترئ؟!«)1(.
ولكن اإلحس�اس باالختناق واالس�تالب واإلحباط والخواء واحتقار النفس يظل يطارده، 
ولذل�ك فإنه يقرر أن يبتعد عن »يس�رى« ويه�رب إلى الكويت متفائاًل بمس�تقبل أفضل وحياة 

جديدة، وكأنه يبحث عن مالذ في مكان ما:
»كلم�ا تأزم�ت األمور وتعقدت نهرب منه�ا بحثًا عن بدايات جدي�دة. هربت من الناصرية 
إل�ى بغداد، وس�أهرب من بغ�داد إلى الكويت، وربما من هناك إلى أبي ظبي أو أنقرة، س�أكون 

مطاردًا على الدوام!« )2(.

ب - »اللص والكالب« لـ »نجيب محفوظ«: 
تبدأ هذه الرواية بخروج »س�عيد مهران« من الس�جن بعد أربع س�نوات كاملة قضاها وراء 
القضب�ان بتهمة الس�رقة، وفي فترة عقوبته تتخلى عنه زوجته »نبوي�ة«، فتطلب الطالق محتجة 
بس�جنه كي تتزوج من »عليش س�درة« الذي كان تابعه و صديقه؛ ولذلك فإن »س�عيد مهران« 

يخرج من السجن وهو مصمم على االنتقام من الخائنين:
»اس�تعن بكل م�ا أوتيت من ده�اء، ولتكن ضربتك قوي�ة كصبرك الطوي�ل وراء الجدران، 
جاءك�م م�ن يغوص في الماء كالس�مكة، ويطير في الهواء كالصقر، ويتس�لق الجدران كالفأر، 

وينفذ من األبواب كالرصاص«)3(.

)1( عبدالرحمن مجيد الربيعي: الوشم. الدار العربية للكتاب. ليبيا � تونس 1977 ص33.
)2( عبدالرحمن مجيد الربيعي: الوشم. ص100.

)3( نجيب محفوظ: اللص والكالب. دار القلم. الطبعة األولى. بيروت 1973. ص8.
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هكذا كان سعيد مهران يحدث نفسه متوعدًا خائنيه بعقاب شديد.
ولكن »عليش سدرة« الذي كان قد احترز، يواجه غريمه متحصنًا بأصدقائه من تجار الحارة 
ومن الش�رطة الذين يحاولون أن يقنعوه بالمصالحة، وعندما يطالب بابنته »سناء« ثمرة زواجه 
م�ن »نبوية« يحضرونها ويخيرونها بين والدها وبين والدتها، فتختار والدتها، وتتنكر لوالدها، 

وهو ما يضاعف حنق سعيد مهران وإحساسه بالظلم.
 ويع�ود س�عيد عل�ى أعقاب�ه هائمًا عل�ى وجهه، ث�م يتجه إلى تكية الش�يخ »عل�ي جنيدي« 
المتصوف عس�ى أن يجد عنده الحل والس�لوى والسكينة، ولكن أمله يخيب فيه، فهو لم يقدم 
ل�ه ح�اًل عملي�ًا إيجابيًا ملموس�ًا يعيد إليه ابنت�ه ويعاقب الخون�ة الظالمين، ولذل�ك فإنه يغادر 
»التكية« ويس�عى إلى مقابل�ة رفيقه الصحافي »رؤوف علوان« الذي كان »الصديق واألس�تاذ، 
وس�يف الحرية المسلول«)1(في نظره منذ أيام الدراسة الجامعية؛ فقد قرأ »تالاًل من الكتب«)2( 
بإرش�اده، وآمن بآرائ�ه األيديولوجية التي كان�ت تنتصر للطبقات الش�عبية الكادحة، وتحارب 
األغنياء وتبيح سرقة أموالهم، ولم يكتف سعيد مهران باإليمان النظري بتلك األفكار، بل كان 

يطبقها في حياته العملية، فكان يبيح لنفسه أن يسرق أمالك األغنياء.
ولك�ن »رؤوف عل�وان« ال�ذي عرف كيف يس�تفيد من ث�ورة 1952 بمصر، فتس�لق وجنى 
ثمارها حتى أصبح من األثرياء، يس�تقبل »س�عيد مهران« في منزل�ه الفخم بفتور بوصفه ممثاًل 

لماض مخجل غير الئق بمكانته االجتماعية.
ويتضاع�ف غضب »س�عيد مهران« م�ن تنكر صديق�ه »رؤوف علوان« فيضيف اس�مه إلى 

قائمة الخونة:
د في شخصي، كي أجد نفسي ضائعًا  »تخلقني ثم ترتد، تغير بكل بساطة فكرك بعد أن تجسَّ

بال أصل وبال قيمة وبال أمل. خيانة لئيمة، لو اندكَّ المقطم عليها دكًا ما شفيت نفسي«)3(. 
كذلك يضمر »س�عيد مهران« االنتقام من صديقه المرتد الذي دفع به إلى الس�جن، ووثب 
إل�ى أعلى الس�لم، ولذل�ك فإنه يغادر من�زل »رؤوف علوان« ويعود إليه لياًل كي يس�رق منه ما 
يمكن س�رقته، ولكن »رؤوف علوان« الذي كان يتوقع عودته يكش�ف أمره، ويهدده بتس�ليمه 

)1( المصدر نفسه. ص38.

)2( المصدر نفسه. ص47.
)3( نجيب محفوظ: اللص والكالب. ص49.
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إلى الشرطة إن عاد مرة أخرى.
يقرر »س�عيد مهران« أن يقتص من الخونة، فيطلب مسدس�ًا م�ن صديقه »طرزان« صاحب 
المقه�ى ال�ذي كان يتردد عليه، ثم يتجه إلى منزله القديم الذي اس�تولى عليه »عليش س�درة«، 
فيتراءى ل�ه شبحًا من خالل النافذة فيطلق عليه النار ويفر، ثم يكتشف فيما بعد أن رصاصته لم 
تصب هدفها، وإنما أصابت رجاًل آخر اس�تأجر البيت منذ فترة وجيزة، أما »عليش سدرة« فقد 

انتقل إلى حارة أخرى مجهولة.
يح�اول »مه�ران« أن ينتقم م�ن »رؤوف علوان«، فيدخل منزله، ولكن الحراس يكتش�فونه 
فيص�وب رصاصة نحوه، ولكنه يصيب ش�خصًا آخر، ثم يفر ويختب�ئ في بيت المومس »نور« 
المتعلقة به، بينما كان رجال الش�رطة يبحثون عنه، وكانت الصحف تنش�ر صوره بتحريض من 

»رؤوف علوان« الذي يقود حملة إعالمية محذرًا من خطره.
ويفلت »سعيد مهران« من الشرطة بحيل مختلفة، ولكنه في نهاية المطاف يقع في قبضتهم، 

ويموت برصاصهم في إحدى المقابر المهجورة.
وبذلك يخفق »س�عيد مهران«في االقتصاص من »ال�كالب« بمفرده، ويموت بوصفه لصًا 

مجرمًا يشكل خطرًا على األمن واالستقرار. 

جـ - »ميرامار«)1( لـ »نجيب محفوظ«:
تغزل خيوط هذه الرواية في فندق )بنس�يون( »ميرامار« في اإلسكندرية، وهوالفندق الذي 
ورثت�ه »ماريانا« اليوناني�ة األصل التي قتل زوجها في ثورة 1919 ف�ي مصر، ثم تزوجت رجاًل 

ثريًا أفلس ذات يوم فانتحر، ولذلك وجدت نفسها تدير هذا الفندق منذ سنة 1925.
لق�د كان يؤم فندق »ميرام�ار« ِعْليُة القوم وأعيان المجتمع، ولكن�ه تدهور في أعقاب ثورة 
1952، فأصبح فندقًا متواضعًا يؤمه طالب الجامعة وبعض الزبائن القدامى الذين يبحثون عن 

فتات ذكريات العز وفورة الشباب.
ونلتق�ط أول خيط في الرواية بقدوم الصحافي الوفدي البليغ المتقاعد »عامر وجدي« إلى 
الفن�دق وتجاذبه أطراف الحديث م�ع »ماريانا« عن ذكرياته في فندقها، ثم يقدم نزالء آخرون، 

)1( نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة الثانية. بيروت 1974.
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وهم على التوالي: »طلبة مرزوق« وكيل وزارة األوقاف الس�ابق، و»س�رحان البحيري« وكيل 
حس�ابات شركة اإلسكندرية للغزل، و »حس�ني عالم« صاحب األراضي الواسعة في طنطا، و 

»منصور باهي« المذيع في محطة اإلسكندرية.
وبعد تقديم هؤالء النزالء واحدًا واحدًا ينش�ئ نجيب محفوظ عالقات فيما بينهم من جهة 
وفيما بينهم وبين »ماريانا« والخادمة »زهرة« الريفية التي أراد أهلها أن يزوجوها من شيخ هرم 

ففرت والتجأت إلى فندق »ميرامار« كي تعمل وتعيش، من جهة أخرى.
وال�ذي كان يح�دد طبيع�ة ه�ذه العالقات ف�ي الرواية هو ماض�ي كل نزيل وطبيع�ة الطبقة 

االجتماعية أو الحزبية التي يتعاطف معها.
ف�إذا كان »عامر وجدي« يتحس�ر على »الوف�د« الذي كان يراه أحق بتول�ي زمام األمور في 
مص�ر، ف�إن »طلبة مرزوق« الذي كان أرس�توقراطيًا يكّن عداء لح�زب »الوفد« ويضمر الحقد 
عل�ى مناصري�ه م�ن أمث�ال »عامر وج�دي«، وإذا كان »س�رحان البحي�ري« قد أفاد م�ن الثورة 
االش�تراكية فإن »حس�ني عالم« يضيق ذرعًا بتلك الثورة التي تهدد بتأميم أرضه، وبالتالي فإنه 

يكن مقتًا كبيرًا ل� »سرحان البحيري« المنتمي إلى تلك الثورة.
وإذا كانت »زهرة« – التي ترمز إلى مصر- محط أنظار جميع نزالء »ميرامار« فإن »سرحان 
البحيري« يس�تطيع أن يس�تحوذ على فؤاد »زهرة« ويغويها، ولكنه يخونها، وينتهي به المطاف 

إلى الضياع والتأزم األخالقي والنفسي الذي يؤدي به إلى االنتحار.
***

وبعد، فإن مالمح التناص الروائي في رباعية إس�ماعيل فهد إس�ماعيل يتراءى لنا بوضوح 
من خالل دراسة التواصل بينها وبين األعمال الروائية التي لخصناها، وهي تحديدًا »الوشم«، 

و»اللص والكالب«، و»ميرامار«.
وقب�ل البدء ف�ي رصد مالمح ه�ذا التواصل أو التناص الروائي يحس�ن بن�ا أن نلفت النظر 
إل�ى أننا س�وف نتتبع تداخ�ل أو تناص أحداث ومواق�ف وش�خصيات ورؤى فكرية وتقنيات 
س�ردية، س�واء أكان ذلك التداخل أو التناص بوعي المبدع أم بغير وعيه، وذلك تحدده طبيعة 
المخزون األدبي الذي ترّس�ب ف�ي ذاكرة ذلك المبدع، وهو المخزون ال�ذي يتغذى بقراءات 

المبدع للنصوص الروائية أو بقراءاته النقدية عن تلك النصوص.
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1 - تناص األحداث:

يتراءى لنا في إفادة إسماعيل فهد إسماعيل من رواية »الوشم« في رباعيته.
إن بطل »الوش�م« كما رأينا من خالل تلخيص الرواية، يعتقل بتهمة سياس�ية، وينكل به في 
الس�جن حت�ى يجبر على االعت�راف والتوقيع على الب�راءة والتوبة، وكذلك األمر بالنس�بة إلى 
بطل رواية »الحبل« الذي يس�جن بالتهمة ذاتها، ويعذب ويعترف ويوقع ورقة التوبة على نحو 

ما وقع »كريم الناصري«.
كم�ا أن كاًل م�ن بطل�ي »الوش�م« و»الحبل« يخرج�ان من الس�جن ويح�اوالن التأقلم مع 
المجتمع والحياة دون جدوى؛ وإذا كان »كريم الناصري« في »الوشم« يستقيل من وظيفته فإن 
»كاظ�م عبي�د« يفصل من عمله، وهو ما يعني أن كاًل منهما كان يعاني من مش�كلة العمل، وإذا 
كان »كري�م الناصري« قد هاجر إل�ى الكويت فإن »كاظم عبيد« يهاجر إلى الكويت أيضًا، وإذا 
كان »كري�م الناص�ري« ينغمس في عالقات عاطفية أو غرائزية مع نس�اء كثيرات بدافع البحث 
عن مهرب من أزمته، فإن »كاظم عبيد« ينشئ عالقات عاطفية عرضية مع ثالث نساء، وإذا كان 
»كري�م الناص�ري« يخفق في عالقاته العاطفية، فإن »كاظم عبي�د« يمنى باإلخفاق والعجز عن 

بناء عالقة سوية ناجحة مع المرأة أيضًا.
وكم�ا تتناص رواية »الحبل« مع »الوش�م« فإن رواية »المس�تنقعات الضوئية« تتناص معها 
أيضًا في بعض األفعال الجزئية، كأن يكتب »كريم الناصري« مقاالته باس�م مستعار يغيره »بين 
وقت وآخر«)1(، ويكتب »حميدة« كذلك مقاالته وينشرها باسم مستعار هو »جاسم صالح«)2(.

2 - تناص الشخصيات والمواقف:

إذا كان التن�اص في أحداث الرباعية يعد تناصًا مضمرًا، فإن التناص في بعض ش�خصياتها 
ومواقفه�ا يع�د تناصًا صريحًا، وذلك باعتراف إس�ماعيل فهد إس�ماعيل نفس�ه؛ فهو يذكر في 
الكلمة التي صدر بها رواية »الضفاف األخرى« أن »ضيف الحدث« كريم البصري »مستوحى 
إل�ى حد ما من ش�خصية »كريم الناصري« بطل رواية »الوش�م« للكات�ب العراقي عبدالرحمن 

)1( عبدالرحمن مجيد الربيعي: الوشم. ص11.
)2( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص49.
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مجيد الربيعي«)1(.
فإذا كان »كريم الناصري« يمثل نموذج المثقف الذي ينتمي إلى الحركة الطالئعية العراقية 
دون أن »يحم�ل اإليم�ان الصادق«)2( الذي ي�زوده بالطاقة الروحية عل�ى الصمود والمقاومة، 
فينه�ار ويس�قط في بركة الن�دم وتأنيب الضمي�ر واجترار اإلحب�اط، فإن »كري�م البصري« هو 
اآلخر لم يكن مؤمنًا بالحركة العمالية، ولذلك نراه ينهار ويسقط باعترافه في السجن ووشايته 
بزمالئه، وباستجابته إلغراء مدير المصنع الذي وعده بمنصب مناسب إذا اتخذ موقفًا مناهضًا 
للعم�ال، ثم يعاني من اإلحس�اس »بالمهان�ة الدبق�ة«)3( واحتقار النفس، ويحاول أن يس�تعيد 

»شرف النضال«)4(، ولكن العمال ينبذونه ويرفضون التعاون معه.
ولعل إس�ماعيل فهد إس�ماعيل أفاد كذلك في رسم شخصية »كريم البصري« من شخصية 
»س�رحان البحيري« في رواية »ميرامار« لنجيب محفوظ؛ ألنَّ »س�رحان البحيري« أيضًا  كان 
يدافع عن الثورة أمام نزالء الفندق، ولكنه في الوقت ذاته كان يريد أن يستفيد منها، فيعمل في 
السوق السوداء مهربًا المواد النسيجية، وعندما يخفق في عالقاته العاطفية، ويخفق في مشروع 
تهريب المواد من الش�ركة التي كان موظفًا فيها، ويفتضح أمره أمام »زهرة« وأمام رؤس�ائه في 

الشركة، يحس بالضياع واإلحباط ويقدم على االنتحار.
إن »سرحان البحيري« يعد نموذجًا آخر للمنافق األيديولوجي الذي ينتمي إلى الثورة دون 
قناع�ة حقيقي�ة، وهو ما يش�ير إليه نجي�ب محفوظ صراحة م�ن خالل الحوار ال�ذي يديره بين 

»سرحان البحيري« و»منصور باهي« المذيع الذي يذكره على النحو اآلتي:
»– سأطالبك يومًا بإطالعي على أسرار اإلذاعة!

� بكل سرور يا رجل المصطبة العتيدة التي لم أنعم بالجلوس عليها. 
وبإيجاز حدثني عن عمله بش�ركة اإلس�كندرية وعضوية مجل�س اإلدارة وعضوية الوحدة 

األساسية. وقلت له:
- يا له من حماس جميل يعد درسًا للمتواكلين.

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. ص6.
)2( محمد الجزائري: رواية السقوط السياسي واإلحباط. ملحقات رواية »الوشم«. ص112.

)3( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. ص198.
)4( المصدر نفسه. ص 206.
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فنظر إلي بإمعان، ثم قال:
- إنه طريقنا للمشاركة في بناء عالمنا الجديد.

- آمنت باالشتراكية من قبل الثورة؟
- الحق أني آمنت بها مع الثورة.

ودغدغني ميل إلى مناقشة إيمانه ولكنني كبحته«)1(.

وم�ن المواقف التي يس�تعيرها إس�ماعيل فهد إس�ماعيل ف�ي رباعيته على س�بيل التناص، 
موق�ف تنك�ر الزوج�ة لزوجها الس�جين وخيانتها ل�ه؛ فهذا الموق�ف الدرامي المفع�م بالتوتر 
والصراع والتمزق يس�تعيره الكاتب في رباعيته من »اللص والكالب« لنجيب محفوظ -على 

األرجح – ومن »الوشم« لعبد الرحمن مجيد الربيعي.

فف�ي »الل�ص وال�كالب« تتخلى »نبوي�ة« عن »س�عيد مهران« زوجه�ا ووال�د ابنتها، وفي 
»الوش�م« تتخلى »أس�يل« عن »كريم الناصري« على الرغم من العواطف اإلنس�انية والعقيدة 
األيديولوجي�ة الت�ي كانت تش�د بينهما، وهو ما يح�دث ل� »حميدة« بطل رواية »المس�تنقعات 
الضوئي�ة« الذي تتعاط�ف معه زوجته عند دخوله الس�جن، وتحمل راية النض�ال باإلنابة عنه، 
ولكنه�ا م�ا تلب�ث أن تتخل�ى عنه وتت�زوج من أح�د أصدقائه المخلصي�ن: »تعالي ي�ا جحافل 
التت�ار… أنا لن أخش�اك ما دامت تعاويذي ابتهاالت تفتق ف�وه حبيبتي عنها ليحميني…لكنها 

طلقتني وتزوجت أخلص صديق لي. أما جاءت إلي. أنا في السجن وجاءت إلي:

- لو أنك محكوم سنة… سنتين… عشر النتظرتك…

لكنك كما تدري.

- بالسجن المؤبد.

- هي تطلب اإلذن منك… الطالق.

طل�ب أدبي. وهل أن رفض�ي يغير من واقع األمر؟! طلقتك ي�ا حمامة وديعة…يا ضفدعة 
المياه اآلسنة!« )2( 

)1( نجيب محفوظ: ميرامار. ص105.
)2( إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. ص10-9.
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فه�ذا الموق�ف، كما نرى، ال يختلف عن موقف خيانة »نبوية« ل� »س�عيد مهران« أو موقف 
خيانة »أسيل عمران« ل� »كريم الناصري«.

وفي هذا الس�ياق يمكن أن نس�جل الموقف من المثقف كذلك؛ فهذا الموقف يكاد يكون 
واحدًا في »ميرامار« وفي »الوشم« وفي الرباعية.

فالمثقف في هذه األعمال جميعًا متذبذب نرجسي، ال يستقر على أرض صلبة، وهو عبثي 
متمرد ولكن تمرده يصطدم بصخرة القوى المستبدة المتعسفة فيتالشى.

ويمكن أن نتمثل هنا بش�خصية »منصور باهي« الذي يعرض الزواج على »درية« التي كان 
يحبه�ا قبل زواجه�ا من صديقه »فوزي«، وعندما يس�جن زوجها يتودد إليه�ا، ويريد أن يحيي 
ذلك الحب القديم المكبوت، فتس�تجيب ل�ه، وخاصة بعد أن تتلقى رس�الة من »فوزي« يؤكد 
فيها منحها حرية التصرف في مس�تقبلها)1(، بل إن »درية« تتعلق به وتفتقده، فتضطر إلى زيارته 
في مبنى اإلذاعة، ولكنها تفاجأ به يرفضها على الرغم من أنها كانت حبه »األول وربما األخير 

في هذه الدنيا«)2(، على حد تعبيره.

كما يمكن أن نتمثل بشخصيات المثقفين السلبيين في »ثرثرة فوق النيل«)3( لنجيب محفوظ 
كذلك.

 وه�ذا النموذج كذل�ك يطالعنا بقوة في رواية »الوش�م«، وهوالنموذج ال�ذي تمثلنا به منذ 
قلي�ل بوصف�ه منافقًا أيديولوجيًا؛ ويمكن أن نتمثل به بوصفه نموذجًا للمثقف الس�لبي، خاصة 
وأن عب�د الرحم�ن مجي�د الربيعي يلف�ت نظر الق�ارئ إلى هذا البع�د في بناء ش�خصية »كريم 
الناص�ري« من خ�الل الحوار الذي يجريه بين�ه وبين صديقه »علوان الح�الق« الذي يعبر عنه 

ضيقه بجدل المثقفين العقيم:

»هل عدتما لمناقشة هذه النظريات الجوفاء؟ إن الواقع غير األقوال التي تثرثران بها دائمًا، 
وهي التي قادتنا إلى هذا الفشل الذي نرضعه اآلن! إن سبب بالئنا أنتم أيها المثقفون، لماذا ال 

تتركوننا وشأننا وترفعون عنا وصايتكم التي ال نريدها؟!«)4(
)1( يرجع إلى »ميرامار«. ص134.

)2( المصدر نفسه. ص137.
)3( يرجع إلى »ثرثرة فوق النيل« لنجيب محفوظ. مكتبة مصر. القاهرة 1966.

)4( عبدالرحمن مجيد الربيعي: الوشم. ص25.
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ومن نافل القول أن نعود فنذكر تذبذب ش�خصية »كريم البصري« في »الضفاف األخرى« 
وش�خصية بطل »كانت الس�ماء زرقاء«، ذلك الرجل الذي كان مترددًا بين الس�فر وبين »ذات 

الثوب األزرق«.

3 - تناص الرؤى الفكرية:

ه�ذا النم�ط من التن�اص يصعب تحدي�د مصدره بدق�ة، ولكن الذي يؤنس�نا إل�ى مصادره 
الروائية هو حضور األنماط األخرى المس�تقاة من »الوش�م« و»الل�ص والكالب« و»ميرامار« 
على نحو ما رأينا من قبل، وطالما أن هناك رؤى فكرية كثيرة في الرباعية تماثل الرؤى الواردة 

في الروايات المذكورة فإننا نرجح أن تكون من قبيل التناص.

أ - فكرة التعويض عن اإلخفاق:
وهي الفكرة التي تطالعنا في »الوشم« وفي »ميرامار« وفي »كانت السماء زرقاء«.

ففي »الوشم« يريد »كريم الناصري« أن يعوض عن سقوطه األيديولوجي وتخاذله واهتزاز 
ثقته بنفسه بالسفر إلى أي مكان، وهو يعي ذلك جيدًا، ويعبر عنه صراحًة:

»كلما تأزمت األمور وتعقدت نهرب منها بحثًا عن بدايات جديدة. هربت من الناصرية إلى 
بغداد، وسأهرب من بغداد إلى الكويت، وربما من هناك إلى أبي ظبي أو أنقرة«)1(.

 وه�ذا التعويض نج�ده كذلك في »ميرام�ار« لنجيب محفوظ، حيث نرى »حس�ني عالم« 
الذي كان يعوض إحساس�ه بالرتابة وتتابع الليل والنهار »في إصرار غبي«)2( � على حد تعبيره 
� بركوب الس�يارة والس�ير بها في االتجاه�ات المجهولة، أو باالنغماس ف�ي عالقات عاطفية 

مبتذلة.
وهذه الفكرة ذاتها تطالعنا بقوة في »كانت الس�ماء زرقاء« إلس�ماعيل فهد إسماعيل؛ فبطل 
هذه الرواية � كما رأينا من قبل � يهفو إلى السفر إلى إيران تعويضًا عن إفالسه الروحي وإخفاقه 

في زواجه)3(.

)1( عبدالرحمن مجيد الربيعي: الوشم. ص100.
)2( نجيب محفوظ: ميرامار. ص85.

)3( يرجع إلى رواية »كانت السماء زرقاء«. ص25-26 على سبيل المثال.
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ب - فكرة تسويغ الجرم:
تت�راءى لنا ه�ذه الفكرة في »اللص والكالب« لنجيب محفوظ، من خالل »رؤوف علوان« 
الذي كان يس�وغ س�طو الفقراء على أموال األغنياء، ومن خالل »س�عيد مه�ران« الذي مارس 
س�رقة األغني�اء بتوجي�ه من »علوان«، كم�ا مر في تلخي�ص الرواية، وهي الفك�رة التي تطالعنا 
بوضوح في الرباعية، من خالل »كاظم عبيد« الذي كان يس�وغ س�رقة ضباط الشرطة في رواية 
»الحبل« بوصفهم الوجه الس�افر للقمع واالضطهاد الس�لطوي، فضاًل عن انتقامه من الش�رطة 

التي سلبته »حصيلة العمر«)1(، أي حصيلة عمله بالكويت، وهو عشرون دينارًا.
وإسماعل فهد إسماعيل يضخم هذه الفكرة؛ فيجعلها دافعًا رئيسًا من دوافع سلوك »كاظم 
عبي�د«، وه�و م�ا يوحي ب�ه عنوان الرواي�ة »الحب�ل« ؛ ألن بطل الرواي�ة الذي أصب�ح لصًا كان 

يستخدم الحبل في الدخول إلى بيوت الضباط.
وفي »الضفاف األخرى« تطالعنا هذه الفكرة من خالل ش�خصية »كاظم عبيد« كذلك؛ فقد 
كان منحازًا إلى صفوف العمال في صراعهم مع مدير المصنع، ولذلك أراد أن يس�تثمر خبرته 
في الس�رقة ويس�طو على منزل مدير المصنع إلرباكه نفس�يًا ولتزويد العمال بما يحتاجون إليه 

من أموال، ويسمي »كاظم عبيد« عمله »عنفًا ثوريًا«)2( مشروعًا.

ج - فكرة الحل االنفرادي:
تت�راءى لنا هذه الفك�رة في »اللص والكالب« لنجيب محفوظ بقوة؛ فبطل الرواية »س�عيد 
مهران« الذي يخفق في اس�تعادة حقوقه وإنزال العقاب بالخونة بوس�اطة القانون أو بوس�اطة 
األس�اليب الودية يلجأ إلى إس�تراتيجية الحل االنفرادي في مواجهة الخونة، وبالتالي مواجهة 
االنح�راف أو الفس�اد االجتماع�ي، ولكن ه�ذه المواجهة العقيم�ة التي تفتقر إل�ى التكافؤ في 

موازين القوى تنتهي به إلى الموت في المقبرة.
إن »س�عيد مهران« يريد أن يقتل غريمه »س�درة« وزوجته الخائنة »نبوية« اللذين حرماه من 
ابنت�ه »س�ناء« التي كانت تمثل خش�بة النجاة في حيات�ه المتالطمة األم�واج، فتطيش رصاصته 
وتخترق صدر الس�اكن الجديد البريء الذي اس�تأجر البيت بعد فرار الخائنين، ويريد »س�عيد 

)1( إسماعل فهد إسماعيل: الحبل. ص47.
)2( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. ص249.
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مهران« أن يقتل »رؤوف علوان« الوصولي المنافق الذي غزل خيوط مأساته، فتطيش رصاصته 
مرة أخرى وتصيب خادمه البريء.

إن�ه حظ متعثر، ومأس�اة تضاف إلى مآس�يه، وتعمق أوجاعه، وتض�خ الملح على جروحه، 
وكأن نجيب محفوظ »يتعمد إفشال سعيد في كل مرة إلى أن يدرك سعيد أن الخلل في قراره، 
والخطأ في فلسفته ورؤيته، وهي أنه من الحماقة أن يحارب فرد واحد مجتمعًا أو عالمًا كاماًل 

بمسدسه«)1(.
تطالعنا هذه الرؤية الفكرية ذاتها في رواية »المستنقعات الضوئية« بوصفها موظفة بوساطة 
تقني�ة التن�اص المضم�ر، وذل�ك من خ�الل ش�خصية »حمي�دة« الذي يلج�أ إلى إس�تراتيجية 

دونكيشوتية عبثية في مواجهة الخلل االجتماعي والخلل السياسي.
يرتك�ب »حمي�دة« جريمة قتل مصادفة دفاع�ًا عن فتاة ضحية للقه�ر االجتماعي، ال تربطه 
بها أي صلة، س�وى صلة اإلنس�ان، وكانت النتيجة أنه حكم عليه بالس�جن المؤبد مع األعمال 

الشاقة.
وفي السجن يتدخل »حميدة« مرة أخرى كي يصلح الخلل فضًا للنزاع بين سجاَنْين ِ، وهما 
»عيس�ى« و»الزاير« رئيس الس�جانين، فيضرب رئيس الس�جانين)2(، وه�و ال يبالي بأي عقاب 

آخر، ما دام قد حكم عليه بالسجن المؤبد.
وكما كان »رؤوف علوان« في »اللص والكالب« يتتبع أخبار »سعيد مهران« ويحذر الناس 
م�ن خطره بالعناوين الكبيرة التي كانت تتصدر الصفح�ات األولى في جريدته، راح »حميدة« 
يتصور العناوين المناس�بة التي تتصدر المقاالت التي س�وف تدبج في وصف فضه للنزاع بين 

السجانين)3(.
وأي�ًا ما يكون األمر، فإن كاّلً من »س�عيد مه�ران« و»حميدة« يلجأان إل�ى الحل االنفرادي 
الدونكيش�وتي الذي ينتهي بهما إلى طريق مس�دود، وهذا التماثل في الرؤية لم يأت عرضًا  أو 

من باب »وقع الحافر على الحافر«، وإنما جاء من قبيل التناص المضمر.
لقد وظف إسماعيل فهد أسماعيل تقنيات السرد المعاصرة متمثاًل آخر اإلنجازات الجمالية 

)1( الدكتور أحمد الزعبي: في اإليقاع الروائي. دار المناهل. الطبعة األولى. بيروت 1995. ص103.
)2( يرجع إلى »المستنقعات الضوئية »إلسماعيل فهد إسماعيل. ص24-23.

)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص25.
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الت�ي حققته�ا الرواي�ة األوربي�ة الجديدة، وخاص�ة في أعم�ال »آالن روب غريي�ة« و»جيمس 
جويس« و»بروست«، ونعني بتلك اإلنجازات ما يتصل بتقنيات تيار الوعي واالرتداد والحوار 

الداخلي وتفتيت الزمن وما إلى ذلك من تقنيات السرد الجديدة.
وقد وظف إس�ماعيل فهد إسماعيل هذه التقنيات الس�ردية باقتدار ومهارة، بدءًا من روايته 
»كانت الس�ماء زرق�اء« وهي الرواية الت�ي امتدحها »صالح عبد الصبور« عن�د صدورها بداية 
الثمانينيات أو نهاية الس�بعينيات، وعدها مؤكدة لعالئم »التحول«)1( الكبيرالذي كانت تش�هده 
الرواي�ة العربي�ة آنذاك، وخاصة في أعمال نجيب محفوظ؛ وفي »رجال في الش�مس« لغس�ان 

كنفاني؛ و»سداسية األيام الستة« إلميل حبيبي.
ولذلك فإننا ال نس�تطيع أن نعد توظيف هذه التقنيات في رباعية إس�ماعيل فهد إس�ماعيل 
م�ن قبي�ل التناص الجمالي أو تناص تقنيات الس�رد، وال نس�تطيع أن نزعم تحديد مصادر هذه 
التقنيات في هذا المقام، وما إذا كان إس�ماعيل فهد إس�ماعيل قد اس�تقاها من »الوشم« أو من 
»الل�ص وال�كالب« أو من »ميرام�ار« أو من »ثرثرة فوق النيل« على س�بيل المث�ال، ألن هناك 
احتم�ااًل يظل قائمًا وهو أن يكون قد اس�تقاها من مصادره�ا الروائية األوربية المعاصرة أو من 

قراءاته النقدية.
ولكنن�ا نتخل�ى عن هذا التحفظ عندما يتعلق األمر بتقني�ة تعدد األصوات أو تعدد وجهات 
النظر، وهي التقنية التي وظفها إس�ماعيل فهد إس�ماعيل في »الضفاف األخرى« مس�تفيدًا من 

رواية »ميرامار« التي نشرت قبلها بطبيعة الحال.
إن إس�ماعيل فهد إس�ماعيل في »الضفاف األخرى« يقدم ش�خصياته الت�ي تتصدر فصول 
الرواية على نحو ما فعل نجيب محفوظ في »ميرامار« تمامًا، بدءًا ب� »فاطمة« ومرورًا ب� »كاظم 

عبيد« و»كريم البصري« و»الزاير«، وانتهاء ب� »فاطمة« كذلك.
وكل ش�خصية من هذه الش�خصيات تعبر عن آرائها في األحداث وفي ش�خصيات الرواية 
األخ�رى، وهو ما يتيح تعدد األصوات ووجهات النظ�ر بداًل من هيمنة صوت واحد أو وجهة 

نظر واحدة في الرواية، على نحو ما نرى في الرواية الكالسيكية األوربية أو العربية.

الرواية  التي صدرت بها  المقدمة  )1( يرجع إلى مقدمة رواية »كانت السماء زرقاء« بقلم صالح عبدالصبور، وهي 
نفسها. ص11-7.
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وه�ذا المنه�ج هو منهج بن�اء »ميرام�ار »بعينها؛ فنجي�ب محفوظ يقدم ش�خصيات روايته 
ب�دءًا ب� »عام�ر وجدي« كذلك، ومرورًا بكل من »حس�ني عالم« و»منصور باهي« و»س�رحان 
البحيري«، ويتيح الفرصة أمام كل شخصية من هذه الشخصيات كي تعبر عن وجهة نظرها في 
األح�داث والمواقف والش�خصيات األخرى، وهو ما يجعلنا نقول بإدخ�ال هذه التقنيات في 

بناء »الضفاف األخرى« ونحن مطمئنون.
وهن�اك تقني�ة أخرى تتن�اّص في رواية »الحب�ل«، وهي ال تقل أهمية عن تن�اص تقنية تعدد 

األصوات أو تعدد وجهات النظر، ونعني بها تقنية طباعة الحروف بحجمين مختلفين.
ذل�ك أن عب�د الرحم�ن مجيد الربيعي س�بق ل�ه أن وظف ه�ذه التقنية في »الوش�م« فكتب 
الفقرات التي استخدم فيها الوعي أو االرتداد أو الحوار الداخلي بحروف بارزة عميقة مختلفة 
عن حروف الفقرات التي كانت متصلة بزمن السرد، وهو ما حاول إسماعيل فهد إسماعيل أن 
ينفذه في كتابة رواية »الحبل«، ولكن »دار المدى« كما يبدو لم تستطع أن تحقق رغبته التي عبر 

عنها صراحة بعد اإلهداء مباشرة، فسجل المالحظة اآلتية:
»من أجل زيادة اإليضاح، ارتأينا أن يكتب السرد بحروف بارزة، أما الحوار والتداعي الحر 

فقد كتب بحروف عادية«)1(.
وليس من شك في أن إسماعيل فهد إسماعيل أفاد من هذه التقنية التي وظفها عبد الرحمن 

مجيد الربيعي.
هناك خامات روائية كثيرة إذن اس�تقاها إسماعيل فهد إسماعيل من »الوشم« لعبد الرحمن 
مجي�د الربيع�ي، أو من »الل�ص والكالب« و»ميرام�ار« لنجيب محفوظ خاص�ة، وأدخلها في 
رباعيته، موظفًا إياها على س�بيل التناّص المضمر، س�واء أكانت تلك الخامات شكلية جمالية 

أم  فكرية.
وهذا ال ينفي أن يكون إس�ماعيل فهد إسماعيل قد أفاد من خامات روائية أخرى عالمية أو 
عربية، ولكن المؤكد أن الخامات المقتبسة أو المستوحاة من الروايات الثالث المذكورة تمثل 

أكثر مصادر التناّص ثراء بالنسبة إلى الرباعية.
وربما كان س�ر هذا الثراء في زخم التناص الروائي في الرباعية يكمن في البحث الدؤوب 

)1( إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. ص6.
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ع�ن هوية إبداعية من قبل كاتب ش�اب؛ فإس�ماعيل فهد إس�ماعيل كان في فت�رة كتابة الرباعية 
يبح�ث عن »هوية انتماء أيديولوجي«)1(، وهو نفس�ه يعترف بذل�ك صراحة، فيذكر أن األجزاء 
األول�ى م�ن الرباعية خاصة كانت تتس�م ب� »س�يادة واضح�ة لخليط من الخطاب�ات الوجودية 
والعبثية وهامش من الفكر الماركس�ي وآخر من الفكر القومي«)2(،وليس من ش�ك في أن هذا 
البحث عن االنتماء األيديولوجي يالزمه ويوازيه بحث آخر أكثر أهمية، وهو البحث عن هوية 
جمالي�ة أو فني�ة أو»تيماتي�ة«، وهو ما يطالعنا ف�ي الرباعية في صورة تناّص في تقنيات الس�رد؛ 

وتناّص في الشخصيات والمواقف؛ وتناص في األحداث.
إال أن زخم التناص في الرباعية ال ينفي تميز إس�ماعيل فهد إس�ماعيل، وخاصة في طبيعة 
أداة التعبي�ر المرك�زة الصارمة المتوترة، وفي الواقعية المتفردة التي تس�قط األقنعة الزائفة التي 
كانت تحجب وجه الطبقة العربية الوس�طى، وال س�يما ش�ريحة المثقفين ومكابداتهم أوجاع 

االغتراب في السبعينيات من القرن العشرين.
وبن�اء على ذلك كله فإننا نخلص إلى إن إس�ماعيل فهد إس�ماعيل ف�ي الرباعية قد لجأ إلى 
التناّص الروائي لتأكيد إستراتيجية خطابه الروائي وسياقاته المتميزة، وهو ما يجعله واحدًا من 
الكتاب الروائيين الخليجيين الذين أرهصوا بإدراك طبيعة العصر الذي يتس�م بكس�ر الحواجز 
وتخطي الحدود النوعية والمنهجية للمعارف والفنون بغية التواصل والتواش�ج والتوالج فيما 

بينها؛ إسهامًا في صياغة بنية ثقافية جديدة، دون أن يدروا أنهم يدرون. 
* * *

)1( الدكتور مرسل فالح العجمي: إسماعيل فهد إسماعيل )ارتحاالت كتابية(. منشورات رابطة األدباء في الكويت. 
الطبعة األولى. الكويت 2001 ص14.

)2( المرجع نفسه. ص14.
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 أطروحة الحرية في رواية »وجوه في الزحام«
لـ »فاطمة يوسف العلي«

تع�د رواي�ة الكاتبة الكويتية فاطمة يوس�ف العلي »وجوه في الزحام«)1( رواية نس�وية رائدة 
في تاريخ الرواية الكويتية؛ إذ إن أول طبعة لها نش�رت س�نة 1971، وبذلك مهدت الطريق أمام 
كاتبات كويتيات أخريات من أمثال عزيزة المفرج، ونورية السداني، وخولة القزويني، وخلود 
عبد المحس�ن الش�ارخ، وفايزة شويش السالم، وهديل الحس�اوي، وغيرهن، وهذا ال ينفي – 
بطبيعة الحال – إفادة هؤالء الكاتبات من أعمال وتجارب كاتبات وكتاب آخرين، سواء أكانوا 

عربًا أم أجانب.
ومن هنا تكتس�ب هذه الرواي�ة قيمة تاريخية تضاف إلى قيمتها األدبي�ة التي ينبغي أن تثمن 
في س�ياقها التاريخي بوصفها أول تجربة روائية نس�وية كويتية، وتوازن مع التجارب األولى أو 
الباكورات النس�وية في أمكنة وأزمنة أخرى، كتجارب أليس البس�تاني في روايتها »صائبة«)2(، 
وزينب فواز في روايتها »حس�ن العواقب«)3(، وس�ميرة خاش�قجي )بنت الجزيرة العربية( في 
روايته�ا »بري�ق عينيك«)4(، وحصة جمعة الكعبي في روايتها »ش�جن بنت الق�در الحزين«)5(، 
وفوزية رشيد في روايتها »الحصار«)6(، وغيرها من التجارب النسوية الدائرة في األدب العربي 

الحديث.
وبديهي أن موازنة رواية نش�رت مطلع الثمانينيات من القرن العش�رين برواية نشرت مطلع 
العقد األخير من القرن التاس�ع عش�ر فيه إجحاف بالروايتين معًا، ولكن الموازنة القائمة على 

)1( فاطمة يوسف العلي: وجوه في الزحام. طبعة خاصة. الكويت 2004
)2( نشرت سنة 1891 بحسب ما يذكر الدكتور جابر عصفور في بحثه عن »ابتداء زمن الرواية: مالحظات منهجية«. 
ضمن كتاب »الرواية العربية.. ممكنات السرد«. أعمال الندوة الرئيسة لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر/ 
11 – 13 ديسمبر 2004. دولة الكويت. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت 2006 

ص 122
)3( نشرت سنة 1895 كما يذكر الدكتور جابر عصفور أيضا. الصفحة نفسها.

العربي« للدكتور الرشيد بوشعير. مطبعة  الروائيين في الخليج  الكّتاب  1963 كما ورد في »معجم  )4( نشرت سنة 
الصحابة. العين. الطبعة األولى 2006 ص 44
)5( نشرت سنة 1992. ص 23 من المرجع نفسه.
)6( نشرت سنة 1983. ص 92 من المرجع نفسه.
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مراعاة فروق السياقات التاريخية لكل عمل على حدة يظل مشروعًا.
أي�ًا م�ا يكون األمر، فإن رواية فاطمة يوس�ف العلي تتلخص في ك�ون »أبو خالد«الموظف 
اإلداري الذي ينتمي إلى الطبقة الوس�طى يحاول أن يمنع ابنتيه »أحالم« و»منى« من االلتحاق 
بالجامع�ة، بدع�وى الخوف على مس�تقبلهما، مفضاًل لهم�ا الحياة الزوجية المس�تقرة، ولكنه 
م�ا يلبث أن يس�مح لهما بمواصلة الدراس�ة بعد إلحاحهما وإلحاح زوجت�ه، فضاًل عن إلحاح 
»محم�د« خطيب ابنت�ه »أحالم«، الذي قرر أن يس�افر إلى »لندن« كي يواصل دراس�اته العليا، 

على أن يتم حفل الزفاف بعد تخرجه وتخرج خطيبته.
وف�ي »لندن« يغرق »محمد« في حياة اللهو، فيبذر معظم أموال المرحوم والده ش�قيق »أبو 
خال�د«، وبع�د إخفاقه في الدراس�ة يعود إلى الكويت معتمرًا قبعة وممس�كًا بي�د »ليزا« زوجته 
اإلنجليزية الش�قراء التي أنس�ته ابنة عمه الوفية »أحالم« التي قررت أن تستقبله في المطار على 
الرغم من تخليه عنها، ولكنها تفاجأ بزوجته »ليزا« التي لم تكن تعرف عن ارتباطه بها، فتوشك 
أن تنهار في المطار، بينما كان »جاس�م« أخوه الذي س�بق له أن طلب يد »منى« فصّده والدها، 

يسخر منها متشفّيًا.
ونرى »محمد« يحاول جاهدًا أن يجعل زوجته اإلنجليزية تتأقلم في الكويت دون جدوى، 
فينفصل عنها، ويتقرب من »أحالم« محاواًل التكفير عن ذنبه في حقها، فيطرق باب منزل أهلها 
عندما كانت تحتفل بإعالن خطبتها لرجل آخر، وهنا يفقد »محمد« صوابه ويصاب بالجنون.

ول�ن نقف هن�ا عند موضوع ال�زواج من األجنبيات وآث�اره االجتماعية، كما يستش�ف من 
تلخيص هذه الرواية، ألنه يعد موضوعًا محلّيًا هامشّيًا بالقياس إلى أطروحة الحرية التي تطغى 

على هذا العمل وتوظف جوهر الخطاب الروائي للتعبير عنها.
وتتراءى لنا أطروحة الحرية في هذه الرواية في سياق تاريخي معين، إقليمّيًا وعالمّيًا؛ وهو 
س�ياق اجترار مرارة نكس�ة 1967 التي نتجت عن مواجهة إسرائيل عسكريًا، وهو سياق محلي 
يش�مل األقاليم العربية برمتها، ويتس�م بكونه فرصة إلعادة النظر في سائر األنساق االجتماعية 
والثقافية والسياس�ية التي تضافرت جميعًا فإفراز تلك النكسة التي هزت ضمير األمة وحفرت 

في تضاريسه ندوبًا وأثالمًا وأخاديد عميقة ما تزال آثارها ماثلة في الوجدان العام حتى اآلن.
وقد واكب هذا الس�ياَق التاريخي اإلقليمي سياٌق عالمي يتمثل في المد الفكري الوجودي 
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الذي يمجد الذات الفردية، ويحث على التقوقع واالنطواء والتحرر من جميع القيود األخالقية 
واالجتماعي�ة، وه�و م�ا يلمس بوض�وح في حرك�ة الخنافس )الهيب�ز( التي اس�تقطبت أعدادًا 
كبي�رة من الش�باب الذين أطلقوا ش�عورهم ولحاه�م وتحللوا من كل االلتزام�ات االجتماعية 

واألخالقية باحثين عن معنى يسوغ الحياة التي أصبحت خاوية بلهاء في نظرهم.
وعلى الرغم من أن هذه الحركة كانت على صلة وثيقة بالفلسفة الوجودية التي روج لها في 
تلك الفترة كل من »سارتر« و»كامو« و»ولسن« وغيرهم، فإنها كانت تعبيرًا منحرفًا عن جوهر 

الفلسفة الوجودية التي كانت تدعو إلى الحرية اإليجابية المسؤولة)1(.
وما يؤنس�نا إل�ى ارتباط »وجوه في الزحام« بهذا الس�ياق التاريخ�ي اإلقليمي والعالمي أن 

هناك كثيرًا من المواقف الروائية التي تعبر بأساليب تكاد تكون مباشرة عن هذا االرتباط.
فأبوخال�د يطالعن�ا من�ذ البداي�ة بوصفه نموذج�ًا للمواطن العرب�ي العادي المس�ّيس الذي 
يتفاع�ل م�ع القضايا العربي�ة المصيرية، وف�ي مقدمتها قضية فلس�طين، تفاعاًل تلقائّي�ًا صادقًا، 
ولذل�ك نراه يح�رص على مقابلة أصدقائه ب� »ديوانيته« كي يناقش معهم ما يطرأ على الس�احة 

العربية والعالمية بشأن الصراع العربي اإلسرائيلي:
»ق�ال: ل�م يعد ممكنًا االنتظار أطول مما انتظرنا، إن أمام العرب اليوم أحد طريقين ال ثالث 
لهم�ا: الحرب من أجل الثأر للكرامة والحق واس�ترداد األرض المغتصبة، أو الوقوع في الذل 

والعار والتسليم بالهزيمة في قبول مشاريع السالم، أو بمعنى أدق، المشاريع االستسالمية.
تعمد صديقه أبو فيصل إثارته:
- لقد نسيت شيئًا يا أبا خالد!

- نسيت ماذا يا أبا فيصل؟!
- أن أملنا كبير في صديقنا االتحاد السوڤيتي، لحل قضيتنا وإعادة الالجئين إلى ديارهم.

 انتفض أبو خالد كمن لسعته أفعى، وقال بانفعال واضح:
- ه�ذا لي�س صحيح�ًا أبدًا ي�ا إخ�وان، الصحيح هو م�ا يقوله المث�ل: ما ح�ك جلدك غير 

)1( يرجع إلى »الوجود والعدم« لجان بول سارتر. ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. منشورات دار اآلداب. الطبعة 
األولى. بيروت 1966
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ظفرك..« )1(.
وفي غمرة هذا االنشغال بهاجس تحرير األراضي العربية المحتلة و»الثأر للكرامة« يتراءى 
طرف خيط قوي من خيوط أطروحة الحرية، وهو خيط حرية المرأة، الذي يشكل ظهورًا فاقعًا 

في نسيج هذه األطروحة في بالرواية.
فأب�و خالد الذي كان مهووس�ًا بقضاي�ا التحرر العربي في »ديوانيته« يص�ادر حرية ابنتيه في 
مواصل�ة تعليمهم�ا الجامعي، وهو ما يفض�ح تناقضه ومنهجه الفك�ري المتهافت الذي كانت 

»أحالم« تلمح إليه في حوارها معه محاولًة تليين موقفه:
» - أي�ة دراس�ة تل�ك الت�ي تريدانها؟.. ال�زواج يفت�ح العي�ن واألذن والقلب، ال�زواج هو 

المدرسة الحقيقية، بل الجامعة الحقيقية الكتساب خبرة الحياة.
ابتسمت أحالم في محاولة لقطع الطريق على أبيها:

- وكي�ف ال يوافق والدي المتحضر على تكملة تحصيلنا التعليمي، وهو المش�هود له، أنه 
نصير المرأة، والمبادر دائمًا بتشجيعها، والمتحرر من الرواسب القديمة؟!«)2(.

ومرة أخرى ُيلمح إلى هذا التناقض في تفكير »أبو خالد« بوساطة »المدير« الذي يستغرب 
تش�دده في تعامله مع ابنتيه ومنعهما من الخروج من البيت ولو كان ذلك بغرض ش�راء جريدة 

لالطالع على نتائج امتحانات الثانوية العامة:
» - يا حضرة المدير، ليس عندنا بنات يخرجن دون إذني.

ولكنك تعطيهما الحرية كما تقول لي دائمًا!!
ال بد من تحرير عقلياتنا، أليس هذا شعارك«)3(.

وكأن الكاتب�ة ته�م بط�رح س�ؤال آخر بأس�لوب غير مباش�ر، وه�و: كيف يمك�ن أن تحرر 
األراضي العربية المحتلة إذا لم نكن نؤمن بالحرية في حياتنا االجتماعية؟!

إال أن ه�ذه الحري�ة المنش�ودة تظل حرية مس�ؤولة ال حرية عبثية مطلقة عل�ى نحو ما فهمه 
أنص�ار »حركة الخناف�س« في أوربا، وهو ما تعبر عنه الكاتبة من خالل ش�خصية »محمد« ابن 

)1( الرواية. ص 8
)2( الرواية. ص 24
)3( الرواية. ص 16
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ع�م »أح�الم« وخطيبها الذي ف�ّرط فيها بعد اتصاله في »لندن« بش�رائح اجتماعية تفهم الحرية 
وتمارسها على طريقة »حركة الخنافس«.

إن حري�ة الم�رأة التي تطالب بها الم�رأة الكويتية خاصة والمرأة الش�رقية عامة بنظر الكاتبة 
ليس�ت حري�ة الم�رأة األجنبية التي »ترت�دي ضيِّقًا وتمضغ العلكة في فمها، وتس�ترجل باس�م 
الحري�ة الش�خصية المعطاة لها إلى أبعد حد، وبال ح�دود«)1(، كما كتبت »أحالم« إلى خطيبها 

»محمد« ساخرة.
وتس�هب الكاتبة في تصوير حي�اة »محمد« في »لندن«، حيث يكتش�ف عالمًا جديدًا يغريه 

بالتخلي عن مبادئه وقيمه واالنزالق إلى هذه الضياع.
إن »محمد« في بداية عالقته ب� »ليزا« قدم لها »ما افتقدته بين أبناء جيلها من الهيبز والخنافس 
الذي�ن يتقن�ون فن العبث، والقناعة بما في حياة الغربة، والجنون، وقدمت له ما افتقده من متعة 
ول�ذة واحتواء، اس�تغلت جمالها في إح�كام القيد حوله، وغزلت بأناقته�ا ولباقتها عالمًا خفّيًا 
يحي�ط به، يس�كنه راضيًا، يأس�ره دون مقاومة، ينق�اد إليه بال هوادة«)2(، على ح�د تعبير الكاتبة 

الراوية.
ولذل�ك يس�هل على »محم�د« االنغماس ف�ي حياة اللهو واالنحالل »مرس�اًل ش�عره على 
هواه، يتكاثف دون أن تمتد إليه أس�نان المشط أو مقص الحالق«)3(، ومبّذرًا أموال والده على 

المتسكعين »على أبواب الليل الطويل«)4( والحانات.
وعبث�ًا يحاول أح�د الخنافس »المتفلس�فين« أن يوقظ »محمد« الس�ادر ف�ي غيبوبته، الفتًا 
نظ�ره إلى الف�رق الكبير بين مفهوم الحرية التي يمارس�ها والحرية التي يدع�و إليها المفكرون 

الوجوديون، بينما كان يدعو »ليزا« إلى تناول الكحول متغّنيًا »بالحرية الجميلة«)5(:
»لكنك يا عزيزي اللورد الشرقي، لو كنت قرأت سارتر وكولن ولسن وألبير كامو ألدركت 
أن الحرية شيء آخر غير هذا الذي تتحدث عنه وتشرب نخبه، حرية اإلنسان يا عزيزي..« )6(.

)1( الرواية. ص 49
)2( الرواية. ص 70
)3( الرواية. ص 71
)4( الرواية. ص 72
)5( الرواية. ص 76
)6( الرواية. ص 77
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وإضافة هذه الخيوط التي تشكل لحمة أطروحة الحرية وسداها، يطالعنا خيط آخر ال يقل 
أهمية، يتراءى في حرية المرأة في اختيار شريك حياتها تأكيدًا لوجودها بوصفها كائنًا إنسانّيًا. 
إن »أح�الم« ف�ي هذه الرواية تقبل بابن عمها »محمد« خطيب�ًا لكونه ابن عمها، ولكون والديها 
ق�د أقنعاه�ا بمنطقية هذا االرتباط وأهميته في تقوية أواصر التواصل بين العائلتين، خاصة وأن 

»محمد« ورث مع أخيه »جاسم« ثروة كبيرة.
وبع�د إخف�اق مش�روع زواج »أح�الم« من ابن عمه�ا وفس�خ خطوبتها ت�درك أهمية حرية 

اختيارها لزوجها بنفسها، ولذلك نراها ترفض رجاًل آخر بدياًل أراد والدها أن يفرضه عليها:
»يريد أن يزوجني بآخر؟ أتريدون أن تبيعوني هكذا؟ هل أنا قطعة أثاث في بيتكم؟«)1(.

ويضطر أبوا أحالم إلى أن ينصاعا إلرادتها الحرة، فيمنحاها حق اختيار شريك حياتها دون 
تدخل منهما:

»زواج�ك ل�ن يتدخل فيه أحد، هو من حقك وحدك من اآلن، أنت حرة في اختيار ش�ريك 
حياتك، وأبوك ال يمكن أن يبيعك«)2(.

وبذل�ك تكتمل مالمح أطروح�ة الحرية في هذه الرواية، وه�ي أطروحة عولجت بوصفها 
أطروح�ة فيزيقية ال أطروحة ميتافيزيقية كما عالجها المفكرون والكتاب الوجوديون من أمثال 
»هوسرل« و»سارتر« و»كامو«، سواء في أعمالهم الروائية والمسرحية أم في أعمالهم النظرية.

* * *
وإذا أردنا أن نثمن األداء الفني في هذه الرواية فإننا نس�جل وعي الكاتبة بالتقنيات الس�ردية 

الرائجة في عصرها، وخاصة التقنيات اآلتية:

1 - تقنية الرسائل:

وق�د اس�تخدمتها الكاتبة في الرس�ائل الت�ي كانت »أح�الم« تدبجها وترس�لها إلى خطيبها 
في»لن�دن« دون أن تتلق�ى عنه�ا ردوًدا، م�ا عدا رس�التين: إحداهما أرس�لت إليه�ا واألخرى 

أرسلت إلى والدها)3(.

)1( الرواية. ص 59
)2( الرواية. ص 60

)3( الرواية. ص 55 - 56
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وكل تلك الرس�ائل كانت موظفة؛ ألنها كانت تكش�ف عن نوايا مرس�ليها وأحوالهم، على 
نح�و م�ا يطالعن�ا في تلك الرس�الة التي وجهها »محمد« إل�ى عمه »أبو خالد« يعلن فيها فس�خ 

خطوبته)1(.
وإذا كانت تلك الرس�ائل قد حررت بأس�لوب مباشر ال مواربة فيه، فإن هناك رسائل أخرى 
تفسح المجال أمام التخمين واإليحاء، على نحو ما ورد في الرسالة األولى التي تلقتها »أحالم« 

من خطيبها »محمد«؛ ذلك أن »محمد« يخاطب »أحالم« بأسلوب يوحي بأنه تخلى عنها:
»األخت أحالم:

بيد الشكر تلقيت رسائلك، وحمدت الله على أنكم جميعا على خير ما يرام...« )2(.
بهذا األسلوب الجاف الموحي بتغير مشاعر »محمد« يخاطب »أحالم« بوصفها »أختًا« ال 

بوصفها حبيبة وخطيبة.
وت�ؤدي هذه الرس�الة وظيف�ة مهمة في بناء الرواي�ة؛ إذ إن »أحالم« تتخذ ق�رارًا عملّيًا على 
إث�ر هذه الرس�الة يحّول مجرى حياتها، وهو قرار ط�يِّ صفحة »محمد« في حياتها؛ ألن ما كان 

يجول في خاطرها من هواجس ارتيابية أصبح يقينًا بالنسبة إليها.

2 - تقنية تيار الوعي:

وه�ي تقني�ة وظفتها الكاتبة في المواقف الروائية المناس�بة التي ال يمك�ن ألي تقنية أخرى 
أن تثريها من حيث التحليل النفس�ي، وتحديد ردود األفعال، وطبيعة دوافع ش�خوص الرواية.

ويكف�ي ف�ي هذه العجال�ة أن نتمثل بذل�ك الموقف الذي يفاج�ئ فيه »جاس�م« »أحالًما« عند 
مدخل الجامعة ويطرح عليها السؤال اآلتي:

»أما علمت آخر أخبار محمد؟«.
وقبل أن يشرع في سرد أخبار شقيقه تلجأ الكاتبة إلى تقنية تيار الوعي كي تقرأ ما كان يجول 

في خاطرها من تخمينات تتصل بمصير خطيبها السابق »محمد«:
»لم تجد رّدًا على الس�ؤال، دارت برأس�ها أس�ئلة بال إجابات، هل تريد أن تعرف أخباره؟ 

)1( الرواية. ص 55
)2( الرواية. ص 52
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م�اذا يكون قد حدث في حياته بعد أن فس�خ الخطوبة؟ ه�ل علم بما حدث لها، وما يزال؟ هل 
أخبروه بما مرت به من ألم ووحدة وحزن دفين؟ هل ندم على فعلته؟ هل كان حسن النية فيما 

فعل؟ هل أراد بذلك مصلحتها أم اختار الهروب وعدم الوفاء بالوعد؟«)1(.
إن الكاتب�ة هن�ا توظف تقنية تيار الوعي في الموقف المناس�ب ال�ذي يصعب أن تنوب عنه 

تقنيات أخرى تكشف عما كان يدور في ذهن »أحالم« في هذه اللحظة.

3 - تقنية الحوار الخارجي:

وهي تقنية وظفتها الكاتبة في كل فصول روايتها تقريبًا، وبذلك اس�تطاعت أن تكس�ر رتابة 
السرد وتنوع في أساليبه، ولكن حوار الشخوص في هذه الرواية كان مثالّيًا معجمّيًا ال يختلف 
باختالف مس�تويات تلك الش�خوص ثقافّيًا واجتماعّي�ًا وفكريًا، وقد ف�ات الكاتبة أن تفيد من 

روح اللهجة الخليجية المحلية أو من روح اللغة اإلنجليزية:
» - الزواج كالحرب، يجب أن تستفيد من عدوك.

في غضب بلغ أوجه:
- أحوالي المادية في تدهور مس�تمر، أال تعلمين؟!، أنت الس�بب أيتها المخادعة، الحقيقة 

أننا خدعنا بعضنا البعض.
- إني أكرهك، أكرهك، لم أحبك على اإلطالق، كنت صفقة بالنسبة لي.

- كاذبة.
- لماذا تغضب عندما أقول لك إني ال أحبك؟، لماذا تريدني أن أكذب؟

- إذن هي الحقيقة«)2(.
إن�ه مقط�ع من حوار طويل بين »محم�د« وبين زوجته اإلنجليزية »لي�زا« في الكويت، وهو 
حوار يس�تهدف المكاش�فة بي�ن زوجين غير منس�جمين يهّم�ان باالنفصال، ولكن�ه حوار غير 
مقن�ع فّنيًا، وغير معبر عن عمق الخالف بينهما، فضاًل عن كونه حوارًا قاس�يًا عاجزًا عن بلورة 

التفاوت الثقافي واللغوي الكبير بينهما.

)1( الرواية. ص 61 - 62
)2( الرواية. ص 15 - 16
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وقد كان في إمكان الكاتبة أن توظف تقنيات سردية أخرى، مثل تقنية االرتداد أو االستباق، 
ولكنها لم تفعل، على الرغم من أهمية هاتين التقنيتين وقدرتهما على إثراء الخطاب الروائي.

وإذا كانت الكاتبة قد لجأت إلى أس�لوب الس�رد بضمير الغائ�ب ووضعت زمامه بين يدي 
الراوية التي تعد معاداًل موضوعّيًا لها، فإن ذلك السرد لم يكن سردًا حيادّيًا؛ ألن الكاتبة كانت 

تتدخل من حين إلى آخر معلقًة على بعض األحداث والمواقف، أو شارحًة ومفسرة.
ويمكن أن نتمثل بالفقرات اآلتية التي تؤنسنا إلى تدخل الكاتبة الراوية:

- »أي�ام قليلة، وأعلنت األس�رتان خطوبة محمد وأحالم في حف�ل أنيق اقتصر على األهل 
وأق�رب المقربي�ن، وألن ال�زواج كالقف�ص، الطيور التي ف�ي داخله تريد أن ته�رب منه والتي 
ف�ي خارج�ه تري�د أن تدخل إليه، اش�ترطت أحالم أن يتم ال�زواج بعد حصولها على الش�هادة 

الجامعية«)1(.
- »كانت رغبته في الحصول على الماجستير من أجل أن يزور أوربا على األقل، غير مدرك 

في األساس، أن المدينة، هي في الحقيقة، حشد من الناس يشعرون بالوحدة«)2(.
- »المتفائل يعتقد أنه ليس في اإلمكان أحسن مما كان، والمتشائم هو من يخشى أن يكون 

ذلك صحيحًا، وال يعرف طعم السعادة من ال يعرف بالضبط ما لديه منها«)3(.
- »ف�ي الح�ب عليك أن تنصت، في الزواج عليك أن تنفق، في العمل عليك أن تجّد، وفي 
الحي�اة الكلب له س�يد، والق�ط له خادم، وفي الغرب�ة من يعرف غيره فه�و مثقف، ومن يعرف 

نفسه فهو عاقل«)4(.
- »أوراق الزمن تتساقط من تقديم العمر القصير، الحياة كوميديا لمن يحب، تراجيديا لمن 

يتزوج، عبث لمن يصدق ذلك«)5(.
فما من شك في أن الكاتبة في هذه الفقرات تقطع مجرى السرد كي تدلي بمثل هذه األفكار 

المباشرة التي تعد من قبيل الحشو، مادامت متطفلة على البناء.

)1( الرواية. ص 33
)2( الرواية. ص 34
)3( الرواية. ص 38
)4( الرواية. ص 68

)5( الرواية. ص 110
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والالف�ت للنظ�ر في هذه الرواي�ة أن الحّيز أو الفضاء فيها مغّيب؛ وكأن الكاتبة تربأ بنفس�ها 
عن وصف األمكنة التي تجري فيها األحداث وتتحرك فيها ش�خوصها، أو تتجاهل أهمية هذا 

العنصر في بناء السرد واإليحاء بخبايا الشخوص ومصائرهم.
وإضافة إلى معجمية أسلوب الكاتبة في هذه الرواية فإن جملتها غالبًا ما تأتي مترهلة خالية 
من االنزياحات وتفجير اللغة واإلدهاش، ويكفي أن نستش�هد بأول جملة استهلت بها الكاتبة 

عملها:
»ع�اد أبو خالد إلى بيته في الس�المية، )الذي( أنش�أه حديثًا بمعون�ة الدولة عندما قدمت له 
قس�يمة أرض وقرضًا كبيرًا من المال يؤديه على أقس�اط مريحة، حت�ى ال يتأثر دخله المحدود 

من راتبه الشهري في عمله كموظف بالدرجة الخامسة في إحدى دوائر الدولة«)1(.
وق�د أدت هذه المعجمية وهذا الترهل إلى غي�اب بصمة الخصوصية التي تعد عنوانًا مهمًا 

جدًا لإلبداع الروائي.
وعل�ى الرغم من نجاح الكاتب�ة في االلتزام بوحدة الخط في بناء أح�داث روايتها، وهو ما 
يجعلها أقرب إلى القصة في ش�كلها، فإنها أخفقت أحيانًا في تصنيف فصول روايتها وترتيبها 

وتمييزها أو حسن افتتاحها واختتامها.
ولعلنا نتمثل لهذا اإلخفاق بما يأتي:

الترتيب  على  »محمد«  مع  خالد«  »أبو  اتفاق  بعد  جديد  فصل  إلى  االنتقال  ينبغي  كان   -  1

إلعالن الخطوبة، وبداًل من ذلك تشير الكاتبة باقتضاب إلى هذا الحدث الذي يحتاج إلى 
فصل مستقل:

»أيام قليلة وأعلنت األسرتان خطوبة محمد وأحالم في حفل أنيق«)2(.
النحو  على  مباشر  بأسلوب  الكويت  إلى  عودته  بعد  محمد  حال  تغير  الكاتبة  وصفت   -  2

اآلتي:
»تغي�رت األمور في حياته�ا، تبدلت األحوال في حياة محمد كلها دفع�ة واحدة، منذ اليوم 
األول لوصوله مع ليزا إلى وطنه الحبيب، أحس بفداحة ما أقدم عليه، تصاعد إحساسه بالخطأ 

)1( الرواية. ص 7
)2( الرواية. ص 33
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يوما بعد يوم، تأكد أنه تسرع في كل خطواته واختياراته، أيقن أنه على وشك اإلفالس«)1(.
فحبذا لو فصلت الكاتبة بين ما يتصل بندم »محمد« بعد عودته إلى الكويت وأسباب ذلك 

الندم، ومظاهر إفالسه الوشيك في فصل مستقل بداًل من اإلخبار عنه على هذا النحو.
إليها  تشر  لم  الكاتبة  ألن  المتلقي؛  إلى  بالنسبة  مفاجئة  الثانية  »أحالم«  خطوبة  جاءت   -  3

الخطوبة  من قبل، بل أتت على ذكرها عرضًا، كما أن حضور »محمد« عند إعالن تلك 
يعد مصادفة غير مقنعة، وكل ما يتصل بهذه الخطوبة كان ينبغي أن تخصه الكاتبة بفصل 
مستقل؛ إذ ال يعقل أن يجهل القارئ أي شيء عن هوية الخطيب الجديد، وأن يشار إلى 
حادثة الخطوبة هكذا عرضًا، وكأن الكاتبة قد افتعلت هذه الحادثة كي تنتصف ل� »أحالم« 

وتوغل في االنتقام من »محمد«!
وقد كان وصف الشخوص في الرواية وصفًا تقريرّيًا جامدًا، كوصف »أحالم« بأنها »كانت 
س�مراء فاتنة، ش�عرها األس�ود الفاحم مسترس�ل على كتفيها كش�الل من حرير، بشرتها رقيقة 
ناعمة، فار جس�دها واكتس�ى عودها بالتفاصيل، فبدت كشمس تشع بنورها ودفئها لتجمع بين 
به�اء الضي�اء وحالوة اللهي�ب«)2(، ونادرًا ما كان يأت�ي الوصف حركّيًا عل�ى نحو وصف »أبو 

خالد« لحظة قراءة رسالة »محمد« التي يتنصل فيها من خطوبة »أحالم«:
»نزلت كلمات الرسالة على أبي خالد كالصاعقة، ضحك بمرارة حتى بانت لثاه الخالية من 

الضروس داخل فمه«)3(.
* * *

والذي نخلص إليه أن أطروحة الحرية في رواية »وجوه في الزحام« لفاطمة يوس�ف العلي 
تع�د أطروح�ة فيزيقية، عالج�ت الكاتبة جوانبها من خ�الل هذا العمل األدبي الس�ردي لتدين 
المفهومات الفجة للفكر الوجودي الذي كانت تحمله األمواج القادمة من أوربا إلى ش�واطئ 
الخليج العربي إبان الس�تينيات والس�بعينيات من القرن العش�رين، من جهة، ومن جهة أخرى 
تدي�ن الترس�بات الذهني�ة المتعنتة التي كان�ت تعرقل طموحات الم�رأة العربية عام�ة والمرأة 
الخليجي�ة خاصة في ممارس�ة حريتها في التعلم والعمل واختيار ش�ريك حياتها وإثبات ذاتها 

)1( الرواية. ص 112
)2( الرواية. ص 21
)3( الرواية. ص 56
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بوصفها عضوًا فّعااًل في مجتمع يتطلع إلى التحرر من آثار االستعمار.
وق�د اعترت هذه الرواية ذات القيمة التاريخية بعض الهن�ات البنائية والفنية، وما إلى ذلك 
مما يتصل بالخطاب الروائي، ولكن الذي يشفع لها كونها عماًل نسوّيًا رائدًا في األدب السردي 

الكويتي؛ وكل األعمال األدبية الرائدة معرضة لمثل هذه الهنات.
* * *
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 رواية الخيال العلمي في أدب الخليج
]»الكوكب ساسون«  لـ »طيبة أحمد اإلبراهيم« أنموذجًا[

يمكن القول إن أدب الخيال العلمي ما كان ليوجد لوال الثورة العلمية، وإذا كنا نجد بعض 
القص�ص الخيالي�ة و »اليوتوبي�ات« قبل االكتش�افات العلمي�ة الحديثة فإن ذل�ك ال ينفي تأثر 
األدب بالعلم. إن أدب الخيال العلمي لم يكن يعتمد على »الفانتازيا« و »المدن الفاضلة« التي 
ال تس�تند إل�ى حقائق علمي�ة بقدر ما تعبر عن أحالم اإلنس�ان في إقامة مجتمع تس�وده العدالة 

ويعيش الفرد سعيدًا في ظل نظامه المثالي.
لقد ازدهرت رواية الخيال العلمي في العصر الحديث ازدهارًا كبيرًا، واتخذت طابعًا شعبيًا 

لكثرة رواجها، ال ينافسها في ذلك إال الرواية البوليسية والرواية السحرية.
ورواي�ة الخي�ال العلم�ي تنطلق م�ن معطيات علمي�ة معقولة قابل�ة للتحقيق، عل�ى نحو ما 
يتراءى في أعمال »جيل فيرن«، أو تتنبأ باالكتشافات واالختراعات التي كان يبدو تحقيقها من 

باب المستحيالت بالنسبة إلينا على األقل.
ورواية الخيال العلمي غالبًا ما تكون عند »فيرن« و »ويلز« مرتبطة بتصور األحداث العلمية 
التي تهز المفاهيم الس�ائدة، وتثير دهش�ة المتلقي، وتؤكد ثقته في إمكانات العلم. أما الكتاب 
الذي�ن ينتم�ون إلى األجي�ال التالية لجي�ل »ويلز« و »في�رن« فإنها غدت توظ�ف االفتراضات 
العلمية توظيفًا اجتماعيًا، وتحاول استشراف آفاق المستقبل اإلنساني في ضوء التطور العلمي؛ 
فالكاتب في هذه الحال يصبح متنبئًا بمس�تقبل البشرية، ويمكن أن ترفض أفكاره راهنًا، ولكن 
المس�تقبل يؤكد شرعيتها ومصداقيتها أحيانًا، وهو ما ينسحب على الرواية بوصفها نوعًا أدبيًا؛ 
فعندما بدأ »فرانتس كافكا« يصف تجربة اإلنس�ان الذي يش�عر بالضآلة والضياع والتشوش في 

عالم فسيح من المؤسسات المجهولة والبيروقراطية، بدا رد فعله ذاتيًا، مبالغًا فيه، شاذًا.
ولكنن�ا اآلن أدركن�ا أن ف�ي مثل هذا العالم إحساس�ًا قد أصب�ح أليفًا لن�ا )1(، على حد تعبير 

»أناييس نن«.

القومي. دمشق  الثقافة واإلرشاد  الهاشمي. منشورات وزارة  المستقبل. ترجمة محمود منقذ  أناييس نن: رواية   )1(
1983. ص235.
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وق�د كتب في رواية الخيال العلمي كثيرون يصع�ب حصرهم، يأتي في مقدمتهم »ألدوس 
هكسلي«، و »جورج أورويل«، و »آرثر كالرك«، و »صمويل بتلر«، و »كاريل تشابيك«، فضاًل 

عن »ويلز« و »فيرن« اآلنفي الذكر.
وإذا كان�ت رواي�ة الخيال العلمي قد انتش�رت في اآلداب األوربية انتش�ارًا كبيرًا فإنها تظل 
ش�حيحة في األدب العربي؛ إذ إن عدد الكت�اب الجادين الذين يعتد بأعمالهم في هذا المجال 
ون عل�ى أصابع اليد الواحدة، من أهمهم مصطفى محم�ود، ورؤوف وصفي، وصنع الله  ُيع�دُّ
إبراهيم، وطالب عمران، فضاًل عن توفيق الحكيم الذي نشر بعض مسرحيات الخيال العلمي، 

مثل مسرحية »لو عرف الشباب«، ومسرحية »رحلة إلى الغد«.
أم�ا كت�اب الخليج العربي فإنهم لم يلتفتوا إلى ه�ذا اللون من األدب، ما عدا كاتبة واحدة � 
في حدود علمي � هي طيبة أحمد اإلبراهيم التي تكاد تتفرغ لكتابة رواية الخيال العلمي، وهي 
كاتبة كويتية نش�رت حتى اآلن سبع روايات تعالج موضوعات خيالية تقوم على مبادئ علمية، 

وهو ما يؤكد ثقافتها العلمية العامة، وهذه الروايات تحديدًا هي:
1 - دائرية الزمن.

2 - انقراض الرجل.
3 - القرية السرية.

4 - اإلنسان المتعدد.
5 - اإلنسان الباهت.

6 - ظالل الحقيقة.

7 - الكوكب ساسون.
ولن يتس�نى لنا أن نقف عند كل هذه األعمال الروائية في هذه العجالة، وإنما س�نقف عند 
رواي�ة واحدة نتخذها أنموذجًا ألعمال هذه الكاتبة المتميزة، وهي رواية »الكوكب ساس�ون« 
التي تمزج فيه بين العلم والفلس�فة، كغيرها من األعمال األخرى، وذلك بأسلوب أدبي أصيل 

يقوم على دعامتين رئيستين: هما دعامة النظرية العلمية؛ ودعامة الخيال اإلبداعي.
م�ؤدى ه�ذه الرواية أن كاتبة رواي�ات الخيال العلم�ي الكثيرة الترحال الت�ي ال تفصح عن 
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اسمها، تتعرف إلى رجل فضاء يصر على إطالعها على مخطوطة يروي فيها عن رحلة قام بها 
إلى »الكوكب ساس�ون« برفقة فريق من الباحثين في تخصصات مختلفة، ثم عاد إلى األرض، 
حي�ث تتنك�ر له الش�ركة التي أنفقت عل�ى الرحلة، وتمنعه من نش�ر معلوم�ات مثيرة عن ذلك 

الكوكب من باب الحرص على احتكارها واإلفادة منها مستقباًل.
وملخ�ص أحداث تلك الرحلة الفضائية كما وردت في مخطوطة عالم الفضاء أن الش�ركة 
التي نظمت الرحلة تكتش�ف أن »األرض على وشك الفناء لنفاد مواردها الوشيك«)1(، فترسل 

فريقًا من العلماء إلى الكوكب »ساسون« بغية البحث في إمكانية اتخاذه بدياًل لألرض.
وبعد دراس�ات مستفيضة يجريها فريق العلماء ويرسل تقارير عن نتائجها إلى الشركة على 
األرض، يرتاب س�كان »ساس�ون« في أولئك العلم�اء وأغراضهم من تلك الزي�ارة المفاجئة، 
فيدس�ون لهم فتاة جميلة تتجس�س عليهم، وتتظاهر بالوقوع في غ�رام »أنيس« مراقب التغذية 
الذي يصبح عمياًل لس�كان »ساس�ون«، ثم تغوي الطبيب الدكتور يوس�ف ال�ذي يغدو غريمًا 
لزميله »أنيس«، وكان أخطر ما يتعرض له فريق العلماء هو التجديف في حق حاكم »ساسون« 
ال�ذي يدعونه »الف�راغ األعظم«، ومحاولة الع�ودة إلى األرض، ولذلك ُيض�َرب على العلماء 
حص�ار محك�م، وُتخ�ّرب س�فينتهم، ولكن الق�در يهّييء فرص�ة النجاة بمس�اعدة أحد علماء 
»ساس�ون« ال�ذي يعاق�ب عل�ى إس�اءته إلى »الف�راغ األعظ�م«، فينب�ذ ويوضع تح�ت اإلقامة 
الجبرية مع أقرانه من علماء األرض، ويمنع عنه الطعام والشراب حتى الموت، ولكن العلماء 
يجازفون فيس�عفونه متحدين عقاب »الفراغ األعظم«، مس�تغلين طبيعة سكان الكوكب الذين 

يفقدون القدرة على الرؤية لياًل.
ويستطيع ذلك العالم »الساسوني« المنبوذ أن يصلح سفينة فضائية قديمة كان قد استخدمها 
من قبل في رحلة سرية إلى األرض برفقة الفتاة الجميلة التي أغوت كاًل من »أنس« و »يوسف« 
اللذي�ن يفقدان خصائصهما البش�رية ف�ي النهاية، فيؤثران البقاء عل�ى الكوكب العجيب حيث 

يهلكان.
ولك�ن العالم »الساس�وني« الوفي يموت قبيل وصول المركب�ة الفضائية إلى األرض، ألنه 
كان مضطرًا إلى أن يأكل من طعام أهل األرض الذي ال يناسب طبيعة جهازه الهضمي الخاص.

طيبة أحمد اإلبراهيم: الكوكب ساسون. مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر. القاهرة 2001. ص11.  )1(
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ه�ل أرادت الكاتب�ة في هذه الرواية أن تمهد الطريق أمام العلم كي يرتاد آفاقًا جديدة؟، هل 
أرادت الكاتب�ة ف�ي ه�ذه الرواية أن تلتزم بنظري�ات علمية معينة فتتقي�د بأحكامها؟ هل أرادت 
الكاتبة أن تتخذ من هذا العمل أداة للتعبير عن أفكار اجتماعية وفلسفية معينة على نحو ما نرى 
ف�ي روايات »ألدوس هكس�لي« و »آرث�ر كالرك« وغيرهما من الكت�اب الذين كانوا يحرصون 
على التنبيه على خطر الجوانب السلبية للعلم وإطالق صفارة اإلنذار عندما يرون العلم ُيستَغل 
لتدمير البش�ر، وقتل القيم المثالية والعالقات اإلنسانية الحميمة؟ أم أن الكاتبة أرادت أن تمتع 

المتلقي أدبيًا أو خياليًا ال غير؟
م�ن الصع�ب أن نزعم أن الكاتبة مه�دت الطريق أمام العلم الرتياد آف�اق جديدة؛ ألن هذه 
اآلفاق أصبحت معروفة منذ القرن الماضي بغزو الفضاء، وبالتس�اؤل المس�تمر عما إذا كانت 
هن�اك كواك�ب أخرى قريبة ف�ي مناخه�ا ومواردها الطبيعية م�ن كوك�ب األرض، ولذلك فإن 

الكاتبة لم تقدم شيئًا جديدًا في هذا المجال.
كم�ا أن الكاتب�ة ل�م تس�تطع أن تصدر في روايته�ا عن نظري�ة علمية ثابتة تؤك�د مواصفات 
الكوك�ب »ساس�ون«، بله مواصف�ات الفض�اء الخارجي؛ ولذل�ك فإنه من الصع�ب أن نجزم 

بصحة الرؤى العلمية في هذه الرواية.
ويكف�ي أن نتمث�ل ببع�ض هذه ال�رؤى في ه�ذا المقام الذي ال يتس�ع لالس�تفاضة في مثل 
ه�ذا المنحى، فالكاتبة تصف الكوكب »ساس�ون« بعيون فريق العلماء الذين يقودون الس�فينة 

الفضائية على النحو اآلتي:
»وق�د بدا لنا من مناظيرنا ونحن نقترب منه أنه يش�به مخروطي�ن ملتصقي القمة ومتباعدي 
القاع�دة، ث�م بعد أن حططنا الرحال عليه تبين لنا أن من يس�كنه بش�ر مثلنا، ال يختلفون عنا في 

التركيب الجيني الداخلي وال حتى في الشكل الخارجي كبنية هيكلية«)1(.
»وأول ما جابهنا ش�ادًا أبصارنا، هو أن أرضية ذلك الكوكب كانت رملية متماس�كة بصالبة 
عم�ا نعه�ده من تماس�ك ذرات الرمل، وكانت ش�ديدة االصف�رار كما لو أنه�ا مصبوغة بذلك 
اللون، وأيضًا شديدة اللمعان، نظيفة وبراقة مثلما تخرج حفنة الرجل من فوهة ماء جار، وكانت 
تفوح منها رائحة مريحة للرئتين كأنها تضوع بنسبة كافية لما تحتاجه رئتنا من األوكسجين«)2(.

الرواية. ص33.  )1(

الرواية. ص34.  )2(
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»إن الكوك�ب ي�دور حول نفس�ه دورتين مختلفتين، إحداهما مكنت م�ن صنع ذلك الليل، 
واألخ�رى تجع�ل نهاره س�رمدًا ل�وال ذلك اللي�ل المصطنع، وأنه ف�ي هذه ال�دورة تكون لفته 
محوري�ة كم�ا ُتدحرج قلمًا فوق طاولة مس�توية ف�ي حيز ضيق جدًا، ول�ذا ال تأثير لهذه الدورة 
على صنع الظالل بس�بب أش�عة شمس�ه المنحنية ومركزه الذي يقع في بؤرة الش�مس، كما لو 
كان يخترقها على البعد منها وللس�رعة الهائلة لهذه الدورة التي تكاد تس�اوي جزءًا ضئياًل من 

الومضة.
أما في الدورة األولى فس�ّناه المدببان قبل صنع قاعدتيه العريضتين يتناوبان مقابلة شمس�ه 
ذات األطياف الوردية المخضرة كلما انقلب، كما تنقلب العصا حول طولها، وفي كل دورة أو 
انقالب يلبث أحد طرفيه المدببين ثماني ساعات أمام شمسه، قبل أن يميل لكي ينقلب ليكون 
طرفه المدبب اآلخر في مواجهتها ليلبث المدة نفس�ها ثم يبدأ في الميالن كرة أخرى، وهكذا 

دواليك«)1(.
وفي موقف آخر تصف الكاتبة طريقة توليد الطاقة في الكوكب»ساسون« على النحو اآلتي:

»لق�د اكتش�فوا طاقة أخ�رى زاخرة مذهل�ة، تلك الت�ي يمتلكونه�ا، والتي تمده�م بكل ما 
يحتاجون�ه لحي�اة مرفهة، ويعتمد توليدها على أمر بس�يط نظريًا وال يكل�ف موارد يعجز عنها، 
ولكنه�ا في غاية التعقي�د عندما يراد إخضاعها إلى التطبيق العمل�ي مثلما يفعلون، فتوليد تلك 

الطاقة يحتاج إلى تقنية لم يكن من الميسور التوصل إلى تخيلها في تفكيرنا بعد.
إنها تعتمد على عملية تفكيك وفصل عنصري الماء، ثم تفكيك الذرات، ومن ثم تحويلها 

إلى الحالة األيونية.
يك�ون ذل�ك عندما تتصل األنابيب عند ب�دء اآللة، ثم تتفرغ متخذة قنوات ش�عرية منفصلة 
ل�ذرات كل عنص�ر على حدة، ثم تتصل تلك األنابيب مرة أخرى م�ن جانب آخر بأنابيب أدق 
من الش�عرة تحتوي على مواد تس�اعد ال�ذرة على التفكك إلى الحالة األيوني�ة، وبعد أن تتولد 
م�ن عمليات ه�ذا التفكك طاقة هائلة تعود تلك الطاقة مرة أخرى بخس�ارة جزء ضئيل فيها ال 
يكاد يحتسب، يساعد على تقليل خسارة ذلك الكم الصغير من الطاقة مواد كيميائية معقدة في 

تركيبها ال نعرفها«)2(.
الرواية. ص59-58.  )1(
الرواية. ص76-75.  )2(
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إن الكاتب�ة � كم�ا يب�دو � ال تتك�ئ على مب�ادئ علمية موثوق م�ن صحتها، ب�ل تتكئ على 
افتراضات خيالية مش�كوك في صحتها، س�واء فيما يتصل بوصف الكوكب »ساس�ون« أم فيما 

يتصل بوصف مصادر الطاقة على هذا الكوكب.
إال أن الرحل�ة الفضائي�ة في حد ذاتها تظل مقبولة علميًا، ألن هناك عدة رحالت فضائية قد 

أنجزت بالفعل، كما هو معروف تاريخيًا.
أم�ا ما يتصل بتوظيف الخي�ال العلمي لمعالجة قضايا اجتماعية وفلس�فية، فإنه يحتاج إلى 
وقف�ة خاص�ة؛ ألنَّ هذا التوظيف يعد نقط�ة مضيئة في هذه الرواية، وهو ين�أى بهذا العمل عن 
غرض اإلمتاع األدبي الخيالي المس�لي الخالي من أي مضمون فكري أو اجتماعي، على نحو 

ما نرى في الرواية البوليسية عادة.
والتوظي�ف الفكري واالجتماع�ي في رواية »الكوكب ساس�ون« يطالعنا في طرح قضيتين 
هامتي�ن، إحداهم�ا فلس�فية ميتافيزيقي�ة تتمثل في إش�كالية العالق�ة بين الحاك�م والمحكوم، 
س�واء أكان ذلك الحاكم بش�ريًا أم إلهيًا، واألخرى اجتماعية تتمثل في إش�كالية هيمنة السلطة 

الرأسمالية على العلم وتسخيره لخدمة أهدافها المادية.
إن س�كان الكوكب »ساس�ون« يحيون زمنًا س�رمديًا ال يقاس بالس�نين، ويخضعون لنظام 
الحاكم األعظم الذي يمتلك كل ثروات الكوكب ويوزع عليهم »احتياجاتهم بالعدل والقسط 

فال يبخسهم شيئًا«)1(.
وهذه االحتياجات الضرورية ال يتم إش�باعها بالس�لع والبضائع الت�ي تتداول بالعملة، كما 
يفعل س�كان األرض، بل تش�بع جماعيًا بوساطة الطعام والش�راب المتوافر لكل فرد من أفراد 

هؤالء األقوام.
وهذا الحاكم األعظم ذو طبيعة غريبة؛ فهو يس�مع ويرى كل ش�يء يدور بينهم، على الرغم 
م�ن كونه غير مرئي وغير محس�وس وغي�ر ملموس؛ فهو يتمثل في »الف�راغ« الموجود في كل 

مكان، على الرغم من وجود قصوره الفارهة الشامخة أعلى الكوكب.
وه�ذه الطبيع�ة الغريب�ة للحاكم ه�ي التي تجعل فري�ق علماء األرض يش�كك في وجوده، 
ويسخر ممن يصدق ذلك الوجود الوهمي، وهو ما يثير حنق سكان »ساسون« الذين يرفضون 

الرواية. ص51.  )1(
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التجدي�ف في حق حاكمهم، ويجعلهم يتقبل�ون عقابه برحابة صدر، ذلك العقاب الذي يتمثل 
ف�ي نب�ذ المجدف وتجريده من ثيابه التي تقيه من أش�عة الش�مس الحارق�ة، وتعريضه للموت 

جوعًا وعطشًا قبل أن يلتهم الحاكم كبده.
ه دون جدوى، وهو  ويظ�ل لغز »الحاك�م األعظم« يؤرق علماء األرض الذين يحاولون حلَّ
م�ا يجع�ل الكاتبة تطيل الوقوف عند هذه المس�ألة من خالل الجدل الفلس�في الذي يدور بين 
العالم الراوي مدّون المخطوطة وبعض سكان الكوكب »ساسون«، وهو الجدل الذي نقتطف 

منه الفقرات اآلتية:
»لقد خيل إلي أن الحاكم ربما يكون مسافرًا، فعدت مرة أخرى ال شعوريًا إلى سؤال ناشز 

مبتعدًا تمامًا عن الموضوع.
- إن القصور فارغة، لقد ش�اهدتها، فهل هو مس�افر؟ ومتى يحضر الحاكم من غيبته؟ هل 

هو في إجازة؟
أجاب ضاحكًا ومستغربًا:

- ماذا يش�كل عليك؟ لقد أخبرتك منذ برهة أنه يس�معنا ويس�مع هذا الرجل، وهو لصيق 
بن�ا دوم�ًا، ال يغيب أب�دًا، فكل مكان ترح�ل إليه هو موجود في�ه، أليس لديك�م حاكم مثله؟!، 
ظننت أن ذلك سيكون في كل كوكب، ربما هو موجود لديكم، ولكنكم تجهلونه مثلنا في غابر 

الزمن، أجل، البد أنكم تجهلونه.
ل�م ُأل�ِق بااًل إلى تعليقاته وتس�اؤالته ع�ن حاكمنا األرضي، فقد كنت في دهش�ة من وجود 

حاكمهم في كل مكان، ومع ذلك ال يكون في ميسوري رؤيته، فقلت في إلحاح:
- موجود في كل مكان، أي هو؟!

أجاب بطريقة المستهين في عقلية محدثه:
- في كل مكان.

رددت جملته:
- في كل مكان.

وأخذت في التلفت يمينًا وشمااًل، فلم أر ما يشير إليه في حديثه، فقلت لجوجًا:
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ولكني ال أرى أحدًا، أعني أنه ليس لديكم حاكم؟ هل تحاول أن تسخر مني؟
أصر على اإلجابة، وقد بدا فاترًاَ:

ب�ل لدين�ا، ثم إنه ليس لدي موجب لما تقوله، فضاًل عن ذلك فإن الس�خرية معاقب عليها، 
وبشدة تمامًا لمثل هذا الموقف، وخاصة إذا كان الحاكم موضوع الحديث.

فقلت بإصرار:
- إذن، أين هو؟ الشيء هنا، أظن ال أحد يحكمكم.

رد بطريقة َمْن مسك على صاحبه نقطة لصالحه:
- بل ثمة من يحكمنا، لقد قلت بنفسك )ال شيء هنا(.

- ماذا تعني؟ أخشى أن أقول إن )ال شيء(يحكمكم!
أجاب بنفس الطريقة السابقة.

- أجل، إن ال� )ال شيء( هو من يحكمنا«)1(.
»والسؤال الذي سوف يقض مضجعي التفكير فيه لمدة طويلة: كيف تطيعونه وليس لديكم 
الدلي�ل عل�ى ما يريد منكم، س�وى أفكار لفظي�ة ابتدعتموها على الرغم م�ن بعدها عن الواقع 

والمنطق، ربما لكونكم ربيتم على هذه األفكار، ولذا آمنتم بها.
ولكن بما أني لم أشاطرك التربية وال أشاركك الرأي، فأفكاري حيادية حول هذا الموضوع، 

وهذا ما يجعلني أرى بوضوح تام، إنه يعوزك البرهان الذي ال يدحض على ما تحتج به.
فما كان من صاحبي وقد اش�تد به الغضب وانتصب ش�عر رأس�ه كما لو كان ديكًا نافزًا، إال 

أن أخذ بمناصرة ذلك الدخيل.
فقد صرخ بي االثنان بلهجة واحدة ونبرة واثقة، وكان الرد بديهيًا وحاضرًا على لس�انيهما، 
أو كأنهما يحفظان القول مس�بقًا، وأنهما يريدان تبرئة نفس�يهما أمام )الفراغ األعظم( الذي ال 

ريب في أنه يسمعهما كما في ظنهما، فقاال معًا:
- لدين�ا دلي�ل عل�ى ما نريده نح�ن، والبد أن ذلك ما يري�ده هو، فإرادتنا تابع�ة إلرادته، إنه 
يع�رف ما نحتاجه يقين�ًا، دون أن نعرف ما يريده منا تصريحًا، خذ مث�اًل؛ فنحن لدينا الرغبة في 

الرواية. ص108-107.  )1(
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العدال�ة، إذن، فهو يري�د منا أن نكون عادلين، لدينا الرغبة بأن ننج�ب األطفال، إذن، فهو يريد 
من�ا أن نعتن�ي بهم، لدينا الرغبة بأن ال أحد يكذب علينا، إذن، فهو يريد منا أن نتعامل بالصدق، 
لدين�ا الرغب�ة بأن نعامل بمحبة، فهو يريد منا بأن نكون محبوبي�ن ومحبين، لدينا الرغبة بإعمار 
الكوكب، إذن، فهو يريده منا أن نفعل ذلك، وهلم جرا، أي أن كل ما نريده ألنفسنا من فضائل 
فإن�ه ه�و ما يريد منا، وكل ما نريد أن نبتعد عنه من مس�اوئ فهو ما يري�ده منا، ولذا فقد وجبت 

علينا طاعته.
إن ال� )ال ش�يء( يبدي رغباته من دون إش�ارة تدل عليه، إنه )ال ش�يء(، فكيف تريد لنا أن 
ن�راه أو نعرفه؟ إن�ه أكبر من كل رؤية، وأكبر من كل معرفة، إنه بين�ي وبينك وبين اآلخرين، إنه 

)الفراغ األعظم(« )1(.
إنن�ا نحرص على نق�ل هذه الفقرات الجدلي�ة الطويلة كي نقدم ص�ورة مفصلة عن الجدل 
ال�ذي يدور بين بعض س�كان »ساس�ون« وبين عالم الفضاء الذي كان ي�دون مذكراته في أثناء 
الرحل�ة إلى ذل�ك الكوكب، وهو الجدل ال�ذي يعكس قراءات الكاتبة الفلس�فية، وخاصة في 
الفلسفة السوفسطائية التي تتمسك بالشكل اللغوي بوصفه برهانًا جديرًا بأن نبني عليه أحكامنا 
ونتخ�ذه معيارًا للحقيقة، على الرغم من أن تل�ك الحقيقة تظل وهمية مضللة، وال تصمد أمام 

البراهين المنطقية العقلية.
والس�ؤال الملّح الذي ُيطرح على هامش تفلس�ف الكاتبة في هذا المجال هو: من الحاكم 

المقصود هنا؟ وما السلطة التي يمثلها؟ 
إن الج�دل ال�ذي يدور بين عالم الفضاء وبين »الساس�ونيين« ينزل�ق بالتدريج من موضوع 
الحاك�م »الساس�وني« السياس�ي إل�ى موضوع الحاك�م الميتافيزيق�ي اإلله، علمًا ب�أن الحاكم 

الحقيقي في نهاية المطاف هو اإلله سبحانه، كما ورد في قوله تعالى: »إن الحكم إال لله«.
وال نري�د في هذه العجال�ة أن نناقش أطروحة »الفراغ األعظم« التي تش�كل طبيعة الحاكم 
»الساس�وني« ف�ي ه�ذه الرواي�ة؛ ألن مناقش�تها س�وف تقودن�ا حتم�ًا إل�ى أطروح�ة »الوجود 
والع�دم«)2( التي عالجها »س�ارتر« في كتابه الذي يحمل العنوان ذات�ه، وهو ما يخرجنا منهجيًا 

الرواية. ص113-112.  )1(
)2(  يرجع إلى »الوجود والعدم« لجان بول سارتر. ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي. منشورات دار اآلداب. الطبعة 

األولى. بيروت 1966.
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عن موضوع الرواية، وإنما نكتفي باإلش�ارة إلى توظيف الكاتبة للخيال العلمي توظيفًا فلسفيًا 
وتحمي�ل األحداث بزخم من الرؤى التي تس�تفز التفكير والتأم�ل، وهو ما يؤكد أصالة الكاتبة 

دون ريب، بغض النظر عن اختالفنا معها في طروحاتها الميتافيزيقية.
ا التوظيف  ه�ذا عن التوظيف الفلس�في الميتافيزيق�ي للخيال العلمي ف�ي هذه الرواي�ة، أمَّ
االجتماع�ي له�ذا الخي�ال، فإن�ه يتراءى تحديدًا في س�عي مؤسس�ة الش�ركة الممول�ة للرحلة 
الفضائي�ة إل�ى احتكار المعلوم�ات العلمية التي كانت ترس�لها المركب�ة الفضائية إلى األرض 
بانتظام، تمهيدًا الحتكار ثروات »الكوكب ساس�ون« فضاًل عن تكتم تلك الش�ركة على حقيقة 

مستقبل كوكب األرض الذي سيفنى حتمًا لنفاد موارده »الوشيك«)1(.
ولذل�ك ن�رى هؤالء العلماء المغامري�ن الذين جازفوا بأرواحهم من أجل البش�رية جمعاء 
يقابل�ون بالنك�ران عند عودته�م إلى األرض، ويوضع�ون تحت اإلقامة الجبري�ة، ويخضعون 
إلج�راء فحوص�ات طبية مغرض�ة تنته�ي باتهامهم بفق�دان الذاك�رة )الزهايم�ر(، واالختالل 

العقلي، وفقدان القدرة على التركيز نتيجة لتلك الرحلة الفضائية)2(.
***

وبعد، فماذا عن األداء الفني في الرواية؟
يمكن أن نثمن األداء الفني من خالل العناصر اآلتية:

1 - عنصر البناء:
إذا كان�ت رواي�ة الخي�ال العلمي تق�وم على دعامة المب�ادئ والنظري�ات العلمية من جهة، 
ودعام�ة الخي�ال األدبي م�ن جهة أخ�رى، فإن الكاتب�ة حاولت االلت�زام بهذا الس�مت البنائي 
ال�ذي انتهجت�ه رواية الخيال العلمي لنفس�ها تاريخي�ًا، ولكنها لم تهتم كثي�رًا بالجانب العلمي 
ق�در اهتمامه�ا بالجانب الخيالي، ب�ل إننا نراها أحيانًا تس�هو عن آثار بعض المب�ادئ العلمية، 
عل�ى الرغ�م من ثقافتها العلمي�ة، على نحو ما فعل�ت عندما تجاهلت مبدأ نس�بية الزمن الذي 
أك�ده »إينش�تاين« وأث�ره ف�ي رواد الفضاء؛ فالرحل�ة الفضائية اس�تغرقت ثالث س�نوات إقامة 
ف�ي الكوكب »ساس�ون«، ورائد الفضاء كات�ب المذكرات يصف الكون الذي مخرته الس�فينة 

)1(  يرجع إلى الرواية. ص11.

)2(  يرجع إلى الرواية. ص15.
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الفضائي�ة بأن�ه كون »ال ُيعرف له ش�رق من غرب، وال ش�مال من جنوب؛ فالش�موس تش�رق 
وتغ�رب م�ن كل اتجاه، ليس�ت محددة بزمن عرفن�اه وتعارفنا على وحدة قياس�ه؛ ففي الفضاء 
لي�س للزم�ن حدود، فال نعرف بدايته من نهايته، والس�رعة التي كنا نعت�د بها، تلك التي قاربت 
س�رعة أشعة شمسنا العابرة إلى أرضنا، كأقصى س�رعة أمكننا القياس بها فيما مضى من زمن، 

باتت سرعة بطيئة نسبة إلى ما نحن عليه من سرعة مهولة«)1(.
فعل�ى الرغ�م م�ن حضور مبدأ نس�بية الزمن ف�ي ذهن الكاتب�ة فإنها لم تلتفت إل�ى أثر هذه 
النس�بية ف�ي أعمار رج�ال الفضاء الذين يفترض فيه�م أن يعودوا إلى األرض الت�ي غابوا عنها 
ث�الث س�نوات كامل�ة فيجدوا جي�اًل جديدًا م�ن الناس، م�ا داموا قد عاش�وا زمنًا »ساس�ونيًا« 
س�رمديًا مختلف�ًا عن الزمن األرض�ي التاريخي، ولك�ن الكاتبة تجعلهم يع�ودون من رحلتهم 

ويقابلون أصحاب الشركة التي أرسلتهم دون أي تغيير طارئ.
كما أنه يفترض في رجال الفضاء أن يش�عروا بش�يء من الخوف عندما تحط مركبتهم على 
الكوكب »ساس�ون« ويشاهدون س�كانه أول وهلة، ولو كانت أشكالهم ال تختلف عن أشكال 

سكان األرض، خاصة وأن رجال الفضاء فوجئوا بكون ذلك الكوكب مأهواًل.
ولكن الكاتبة تصف اس�تقبال س�كان »ساس�ون« لرجال الفضاء على نح�و يوحي باأللفة، 

وكأنهم كانوا يتوقعون زيارتهم:
»كان هؤالء الذين سبقوا غيرهم الستقبالنا أو للتفرج علينا، هم أولئك الذين صادفناهم في 
تقدمنا نحو مدينتهم التي تبدو من بعيد براقة المعة، دون أن نلم بتفاصيل بنائها، كان عددهم ال 
يزيد عن عش�رين فردًا ما بين رجل وامرأة وبعض الش�باب من صغار السن، وكان القليل منهم 
ع�راة على الرغم مما في أجس�ام البعض م�ن القبح، ولكن البقية كانوا يرتدون مالبس حس�نة 

التفصيل«)2(.
وال يفوتنا في هذه الفقرة أن نشير إلى تناقض الكاتبة في وصف سكان »ساسون«؛ حيث يعد 
العراة منهم معاقبين منبوذين؛ فكيف يسمح لهم هنا أن يشاركوا في استقبال سكان األرض؟!

وقد أسهبت الكاتبة في الجدل الفلسفي حول إشكالية الحاكم، كما رأينا في الفقرات التي 

)1(  الرواية. ص29-28.
)2(  الرواية. ص40.
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تمثلنا بها منذ قليل، كما أس�هبت في المقدمة التي اس�تغرقت ما يقرب من ثالثين صفحة )1-
28(، هذا فضاًل عن إس�هابها في وصف كوكب »ساس�ون«، وطبيعة مناخه، وموقعه، وسكانه، 

وزمنه، وما إلى ذلك، مما حال دون تحريك عجلة سرد األحداث الحقيقية، التي تشكل حبكة 
الرواي�ة وأّجله�ا عل�ى امتداد أربع وس�تين ومائ�ة صفح�ة )1-164(،علمًا بأن ع�دد صفحات 
الرواي�ة برمته�ا ه�و خمس وس�بعون ومائت�ا صفح�ة، أي أن ع�دد الصفحات التي اس�تغرقت 

المقدمة والوصف تزيد على النصف!

2 - عنصر الشخصية:
لم تس�تطع الكاتبة أن ترس�م كل شخصية من ش�خصيات الرواية بما يميزها عن غيرها من 
حيث الدوافع والخصائص السيكولوجية، ما عدا شخصيتي»أنيس« مراقب التغذية، والدكتور 
»يوس�ف« اللذين وقعا في غرام الجاسوس�ة الساس�ونية، وارتضيا العي�ش أو الهالك في كنف 
س�كان ه�ذا الكوك�ب الغري�ب، علمًا ب�أن الكاتبة حاول�ت أن تتالف�ى هذا القصور في رس�م 
ش�خصيات روايتها باللجوء إل�ى الوصف التقريري الذي ال يفي بالغ�رض، كأن تصف عالمة 
الفيزي�اء الدكتورة »ثريا« بأنها »تكاد تتجاوز الخامس�ة واألربعين من العمر، وتتمتع بنش�اط ال 
نظير له، لحيويتها الدافقة فوق المعتاد، مما يعطي انطباعًا بأنها دون ذلك بما ال يقل عن خمسة 
عش�ر عامًا، وكانت ذات لون يشبه العسل المخفف بالماء، وشعر أثيث أجعد، وأنف دقيق في 
استقامته كحبة التمر غير الناضجة، وكانت ذات عينين بنيتين مثل شعر رأسها وحاجبيها، تميل 
إلى القصر، ولم تكن رشيقة بمعنى هذه الكلمة، ولكن كل ما كانت ترتديه من ثياب يبدو الئقًا 
عليه�ا، يضفي من لونه إش�راقة على مالمحها. وباإلضافة إلى ذلك فقد كانت ش�ديدة الذكاء، 

شديدة الرومانسية«)1(.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن رج�ال الفض�اء الذين قام�وا بالرحل�ة إل�ى الكوكب »ساس�ون« من 
»الغربيي�ن«)2(، فإنها خلعت عليهم أس�ماء عربية، أما »الساس�ونيون« فإنها لم تطلق عليهم أي 

أسماء!
كما أن لغة التواصل بين سكان األرض وسكان »ساسون« تظل إشكالية قائمة، على الرغم 

)1(  الرواية. ص43-42.
)2(  الرواية. ص3.
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من أن الكاتبة حاولت أن تهّون من أمرها بأسلوب غير مقنع:
»وبم�ا أنن�ا كلن�ا موهوبون أو ش�به موهوبين في تعلم اللغات، فقد س�اعدنا ذلك في كس�ر 

حاجز العجز التام عن الفهم المبدئي لهذه اللغة الغريبة.
ابتدأن�ا ش�يئًا فش�يئًا بفه�م المضم�ون أو المعن�ى، دون أن نل�م بالتفاصي�ل أو حت�ى معرفة 

المفردات، وحيثما استطعنا أن نميز بين المفردة والمقطع انتابتنا غبطة ال مزيد عليها«)1(.

3 - عنصر الحيز:
لقد استطاعت الكاتبة أن ترسم الحيز الروائي رسمًا مقنعًا، على الرغم من كونه حيزًا وهميًا 

خياليًا، ويكفي أن نتمثل هنا برسم منازل سكان الكوكب »ساسون«.
»تش�اغلت بالنظر إل�ى أعلى، أتفح�ص المنازل المرتفع�ة التي ترتكز على أعمدة ش�ديدة 
االس�تقامة وأرضيتها ترتفع بعيدة عن قمم األش�جار، كانت بيوتًا كالصناديق وبأبواب تكاد ال 
يتس�رب منها الضوء، إال من كوى صغيرة ترتفع قريبة من األس�قف، كانت هذه الكوى ال تنفذ 
من أش�عة الش�مس المنحنية تحته�ا، ولكنها تتلقى ما ينعكس منها ف�ي مرايا مثبتة فوق قمة كل 

شجرة«)2(.
تص�ف الكاتب�ة ف�ي ه�ذه الفقرة حي�زًا ُمتخيَّ�اًل لم تره ف�ي الحي�اة الواقعية، وم�ع ذلك فقد 

استطاعت أن توهم المتلقي بوجوده المكثف.
إال أن وص�ف الحي�ز في ه�ذه الرواية يكاد يقتص�ر على تحقيق هدف واح�د، وهو اإليهام 
بالوج�ود الواقع�ي، وال يتج�اوز ذلك إلى توظي�ف الفضاء الروائي وتحميل�ه دالالت ورموزًا 
وإيح�اءات فكري�ة أو اجتماعي�ة، عل�ى نحو ما فعل كت�اب الواقعي�ة النقدية، أو كت�اب الرواية 

الجديدة، على سبيل المثال.

4 - عنصر اللغة:
لقد اس�تطاعت الكاتبة أن توازن بين أس�اليب الس�رد والحوار والوصف، وكان الس�رد يتم 
بوس�اطة ضمي�ر الغائ�ب أو ضمي�ر المتكلم، وعل�ى الرغم من أن أدوات الس�رد ل�دى الكاتبة 

)1(  الرواية. ص50.
)2(  الرواية. ص123.
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تقليدي�ة ف�ي جملته�ا، فإنها لم تكن تخلو م�ن بعض التقني�ات المعاصرة، من مث�ل تقنية »تيار 
الوع�ي«؛ ففي س�ياق الجدل الذي كان ي�دور بين رجل الفضاء كات�ب المخطوطة وبين بعض 
سكان »ساسون« تلجأ الكاتبة إلى تقنية تيار الوعي التي تتيح للشخصية أن تعبر عما يجول في 
خاطره�ا مما ال تس�تطيع أن تجاهر به ف�ي الحوار، على نحو ما نرى ف�ي الفصل الثامن، حيث 

يطرح الراوي أسئلة على نفسه بدل طرحها على محاوره:
»وقفز إلى ذهني تساؤل مريب. 

هل البشر أينما كانوا وعلى أي كوكب وجدوا ذوو خلقة بنيت على الرغبة في العبودية؟
هل النفس مكبلة بالميل إلى التبعية ال شعوريًا، وبالتالي ليس في ميسورها التحرر مما هي 

عليه؟ 
إذا كان األمر غير ذلك، إذن لماذا يريدون دومًا أن يقادوا إلى هدفهم األس�مى من دون أن 

يسعوا إليه بإرادتهم الحرة؟ هل ألنهم ضلوا الطريق إليه؟«)1(.
وعل�ى الرغ�م من كون لغة الكاتب�ة جزلة في مجملها فإن هناك كثيرًا م�ن الهفوات النحوية 

واإلمالئية التي شابتها)2(.

)1(  الرواية. ص114.
)2( يكفي في هذه العجالة أن نشير إلى الشوائب اللغوية اآلتية:
»بشكل ملفت للنظر« خطأ، وصوابه »الفت للنظر«. ص8.  

»الحياة المعاشة« خطأ، وصوابه »المعيشة«. ص28.  
»فكل شيء يبدو جديد« خطأ، وصوابه »جديدًا«. ص28.  

»ما ينيف عن ثالثة أعوام« خطأ، وصوابه »ما ينوف«. ص32.  
»هذا األمر لم يكن مثبط« خطأ، وصوابه »مثبطًا«. ص51.  

القمتين  القاعدتين« خطأ، وصوابه »إنه يشبه مخروطين ملتصقي  القمتين ومتباعد  »إنه يشبه مخروطين ملتصقا   
ومتباعدي القاعدتين«. ص58.

»قبل أن يميل ببطئ« خطأ، وصوابه »ببطء«. ص59.  
»فقد كانوا يمدوا أياديهم« خطأ، وصوابه »يمدون«. ص61.  

»كان طويل نحيفًا« خطأ، وصوابه »طوياًل«. ص63.  
»لستم جميعًا راضون« خطأ، وصوابه »راضين« ص117.  

»كنا أكثر حذر« خطأ، وصوابه »أكثر حذرًا«. ص140.  
»إذا كان ذلك الرجل واحد« خطأ، وصوابه »واحدًا«. ص270.  

وهذا غيض من فيض من الشوائب التي شوهت أسلوب الكاتبة.  
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***
وأيا ما يكون األمر؛ فالذي نخلص إليه أن طيبة أحمد اإلبراهيم استطاعت أن تؤصل رواية 
الخي�ال العلمي ف�ي األدب الخليجي المعاصر، كما اس�تطاعت أن تتميز بين كتاب الرواية في 
الخلي�ج العرب�ي بجرأتها في طرح قضايا فكري�ة واجتماعية تتجاوز الواق�ع الخليجي الراهن، 
وتنطلق إلى آفاق إنسانية أكثر اتساعًا وثراء، وهي بذلك تفتح كوة كي تطل على األدب العالمي 
الذي يعنى بقضايا اإلنس�ان من حيث كونه إنس�انًا، وال س�يما أنها ال تتخذ الخيال العلمي أداة 
للتس�لية الرخيص�ة، وإنما توظفه توظيفًا فكري�ًا واجتماعيًا عميقًا، ونأمل أن تعن�ى قلياًل بالبناء 
وبالنسيج اللغوي حتى ترقى بهذا اللون األدبي الذي ما يزال هزياًل في أدبنا العربي المعاصر.

* * *
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 بناء الزمن في روايات طالب الرفاعي
)»سمركلمات« أنموذجًا(

يعد بناء الزمن من أهم اإلش�كاالت التي يعنى بها نقد الرواية؛ ألن هذا البناء يس�هم إسهامًا 
قويًا في تمييز طبيعة العمل السردي الخام ]بوصفه مادة قصصية غفاًل، على نحو ما يتراءى في 
الحكاية الش�عبية أو األس�طورة[ عن العمل الس�ردي الفني ]بوصفه ش�كاًل أدبيًا، على نحو ما 

يتراءى في الرواية[.
ولذل�ك ال نس�تغرب عندم�ا ن�رى بعض كت�اب الرواي�ة يصبون ج�ل اهتمامه�م في حذق 
صناع�ة الرواي�ة على بناء الزمن بناء إش�كاليًا طريفًا يميزهم عن غيرهم م�ن كتاب الرواية، كما 
فعل »بروس�ت« في روايته »البحث عن الزمن المفقود«، أو »جيمس جويس« في روايته ذائعة 

الصيت »يوليسس«.
وتتص�ل إش�كالية بناء الزمن بكثي�ر من جوانب طبيعة الزمن الروائي، من مثل زمن الس�رد؛ 

وزمن الخطاب؛ وزمن القراءة)1(.
وي�رى الدكتور صالح فضل أن مش�كلة الزمن في الس�رد تعود أصاًل »إل�ى الفرق بين زمن 
الحكاي�ة وزمن القول؛ فبينما يس�ير زمن القول في خط طول�ي في معظم األحيان نجد أن زمن 

الحكاية متعدد األبعاد«)2(.
وأي�ًا ما يكون األمر؛ فالذي يهمنا في هذه المداخلة هو رصد مالمح بناء الزمن في روايات 
الكات�ب الكويت�ي »طال�ب الرفاع�ي« ال�ذي أصدر ث�الث روايات حت�ى اآلن، وه�ي »رائحة 

البحر«)3(، و»ظل الشمس«)4(، و»سمركلمات«)5(.
وق�د حاول الرفاعي في هذه األعمال أن يفيد من تقني�ات الرواية المعاصرة، وخاصة تقنية 

الطبعة  العربي.  الثقافي  المركز  بنكراد.  سعيد  ترجمة  إيكو.  ألمبرتو  السرد«  غابة  في  كتاب»نزهات  إلى  يرجع   )1(
األولى. الدار البيضاء. بيروت 2005، ص94.

الدكتور صالح فضل: نظرية البنائية في النقد األدبي. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع. القاهرة 1992، ص421.  )2(
طالب الرفاعي: رائحة البحر. دار المدى للثقافة والنشر. الطبعة األولى. دمشق 2002.  )3(

طالب الرفاعي: ظل الشمس. دار شرقيات. الطبعة األولى. القاهرة 1998.  )4(
طالب الرفاعي: سمركلمات. دار المدى للثقافة والنشر. الطبعة األولى. دمشق 2006.  )5(
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االرتداد، وتقنية تيار الوعي، وهو ما انعكس على بناء الزمن في هذه األعمال.
وه�ذا االنع�كاس � كم�ا س�نرى � يأتي حتمي�ًا؛ ألن اس�تخدام مثل ه�ذه التقني�ات الروائية 
المعاص�رة يفج�ر عيونًا زمنية تتفرع عنها ش�رايين كثيرة تتوزع على الش�خصيات الروائية التي 
تعيش كل ش�خصية منها زمنها التاريخي والس�يكولوجي الخاص، كما تتوزع على مس�تويات 
الزمن العامة األخرى، كالزمن الراهن والزمن الماضي والزمن المستقبلي في العمل الروائي.

إن زم�ن »حم�د« و »س�ارة« ف�ي »رائح�ة البح�ر«، على س�بيل المث�ال، يختل�ف عن زمن 
»أبوناص�ر« أو »أب�و خالد« أو زمن »نوال« التي كانت تعيش عل�ى هامش التاريخ، كما أن زمن 
الس�رد الحي الذي يمس�ك »حمد« بخيوطه يتباين عن زمن االرتدادات الكثيرة التي تتوغل في 

الماضي الميت الذي يشكل ندوبًا عميقة في وجدان بطل الرواية.
وال نريد في هذه المداخلة أن نرصد مالمح تضاريس الزمن في كل أعمال طالب الرفاعي 
الروائية، ولكننا نريد أن نرصد هذه المالمح المتشابكة في عمل روائي واحد نتخذ بنيته الزمانية 

أنموذجًا نتفحصه بشيء من التفصيل، وهو أنموذج رواية »سمركلمات«.
وقب�ل ذل�ك ينبغ�ي أن نلخص أهم أحداث هذه الرواية: إن »س�مر« بطلة ه�ذه الرواية التي 
تحم�ل الرواية اس�مها، تخت�رق األعراف االجتماعي�ة فتتزوج من »وليد« »البيس�ري« الذي ال 
ينتم�ي إل�ى فرع من فروع قبيلة أو عائلة أصيلة معروفة في الكويت، وإنما ينتمي إلى العامة من 
الن�اس، ولذلك تثور ثائ�رة أهلها الذين رفضوا هذه الزيجة، إلى درج�ة أن جدتها تموت كمدًا 

عندما تخفق في إقناعها بالتخلي عن »وليد«.
ولك�ن »س�مر« الموظفة ف�ي المصرف الت�ي تحس باغتراب ف�ي بيت حميه�ا الثري الذي 
يف�رض هيمنت�ه على زوجه�ا ويريد من�ه أن يعيش معه تحت س�قف واحد، ما تلب�ث أن تطّلق 

وتعود إلى منزل أهلها محتملة عيونهم الشامتة.
وتتعرف »سمر« على األرمل الشاب »سليمان« المنعزل الذي ماتت زوجته »دانة« منتحرة، 
فآث�ر العيش بعدها في ش�قته األنيقة، حي�ث يقابل بعض أصدقائه المقربي�ن، من أمثال »طالب 

الرفاعي« الكاتب.
وفي هذه األثناء كان »جاس�م« ضابط الشرطة طليق الدكتورة »عبير« )شقيقة سمر(، يحوم 
حول »س�مر« عارضًا عليه�ا الزواج، فتصده وتبع�ده عنها آملة في االرتباط الش�رعي باألرمل 
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»سليمان«، ولكنه يظل يطاردها ويتوسل إليها حتى تقنع نفسها بقبوله، وعندما تفاتح أهلها في 
ذلك يغضب والدها ويطردها من بيته متبرئًا منها، كما تتهمها شقيقتها الدكتورة عبير باختطاف 
زوجها »جاس�م« الذي كانت تأمل أن يعود إليها وإلى بناته الثالث اللواتي كان على صلة بهن 

في أثناء انفصاله عن والدتهن.
تلجأ »سمر« إلى شقة »سليمان« الذي تعودت على العيش معه منذ عشر سنوات، ولكنها في 
الوقت ذاته تتصل ب� »جاسم« وتتفق معه على موعد إلنجاز إجراءات الزواج في المحكمة، إال 
أنها ما تلبث أن تتخذ قرارًا حاسمًا برفضه، مفضلة العيش مع »سليمان« من غير رابط شرعي.

وهن�اك حدث آخر مواز في ه�ذه الرواية يتمثل في عالقة »طال�ب الرفاعي« مؤلف الرواية 
نفسه ب� »ريم« الشخصية اإلشكالية.

وإش�كالية »ري�م« ال تنبع من حيث كونها ش�خصية نامية معقدة أو غامض�ة، وإنما تنبع من 
حيث كونها شخصية يختارها الكاتب »طالب الرفاعي« كي تؤدي دورًا في روايته.

إن »طال�ب الرفاع�ي« الذي يغدو واحدًا من ش�خوص روايته يوس�ط »س�مر« كي تصله ب� 
»ري�م« التي يبهره جماله�ا، فيصر على التعرف إليها على الرغم من كونها متزوجة وأمًا، وعلى 
الرغم من كونه هو اآلخر متزوجًا وأبًا، ولكن الكاتب يحاول أن يسوغ هذه العالقة المستحيلة 
المرفوضة أخالقيًا واجتماعيًا بتس�ليط الضوء على ظروف »ريم« االجتماعية والنفس�ية، وهو 
التسويغ الذي يمكن حصره في كون والدة »ريم« إنجليزية، خالفًا لوالدها الكويتي، فضاًل عن 
انهماك زوجها »مراد« بتجارته وأسفاره، وفضاًل عن ولعها بقراءة الروايات ورغبتها في خوض 

غمار تجربة مشاركة »طالب« في صياغة روايته.
ما المضامين التي أراد طالب الرفاعي أن يقدمها في هذه الرواية؟

الحقيقي�ة أن ه�ذه الرواية ال تنطوي عل�ى مضامين اجتماعية أو فكري�ة عميقة، ولذلك فإن 
أهميتها تكمن في شكلها التجريبي ال في مضمونها.

لق�د أراد طال�ب الرفاع�ي في هذه الرواي�ة أن يرصد بع�ض مالمح تغير القي�م االجتماعية 
واألخالقية في الكويت راهنًا، وذلك بفعل تطور تجارة النفط بطبيعة الحال.

وما يؤنسنا إلى ذلك أن الكاتب ينطلق في روايته من عينة اجتماعية يتعرض أفرادها لهزات 
عنيفة من جراء اختالف قيمهم التي تمتحن في س�ياق الصراع بين الجيل الماضي المتمس�ك 
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بجذوره وبين  الجيل المعاصر الراهن الذي يبحث عن قيم جديدة.
ولنق�رأ الح�وار اآلتي ال�ذي يدور بين »س�مر« التي كانت مص�رة على الزواج م�ن »وليد« 
)البيس�ري( الذي ينتمي إل�ى العامة من الناس، وبين والدها وجدته�ا اللذين كانا يرفضان هذا 

الزواج بشدة متضامنين مع والدتها:
� »أنا أريد وليد وسأتزوجه«.

استكثر أبي قراري. عنفني صارخًا:
� »تتحدين األسرة؟«.

»أنا ال أتحدى أحدًا يا أبي، فقط أريد الزواج من شاب أحبه«.
� »وماذا عن اعتراضنا؟«

هربت من اإلجابة، قلت:
� »ما ذنبه هو يا أبي؟ شاب كويتي وجامعي وغني، ويحبني«.

� »ذنبه أنه من عائلة غير أصيلة النسب، ولن تتزوجيه«.
وددت لو أصرخ به: إلى جنهم األصل والحسب والنسب، قلت:

� »أبي نحن في زمن تعدى هذه القيم البالية«.
� تفكيرك هو البالي، ولن تتزوجي هذا ال�...«

وارتفع صوته مهددًا:
»أفضل قتلك على أن أزوجك لبيسري«.

ربما كنت في العاشرة من عمري حين سألت جدتي:
»ما الفرق بين األصيل والبيسري؟«.

بلعت ريقها، فتحركت عروق رقبتها المرتخية، قالت:
»الكويت صغيرة. أهل الديرة يعرف بعضهم بعضًا. األصيل معروف.. الحس�ب والنس�ب 

والجاه، العائلة والفخذ والقبيلة. األصيل أصيل، والبيسري من عامة الناس«.
راحت تنظر في عينين. ترمش بأهدابها المكحلة. تكرر علي حكايتها، تقول:
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»األصي�ل والبيس�ري كان�ا أخوين... هن�اك، من القح�ط والمجاعة عضهما الج�وع، وقفا 
عاريين على جادة الطريق، كانا جائعين حد الموت، فمر بهما ش�خص أعطى كل واحد منهما 
رغي�ف خب�ز، تملى كل منهما الرغيف، س�تر األصي�ل بالرغيف عورته، أما اآلخ�ر فراح يأكل 

رغيف الخبز«)1(.
إن ه�ذا الحوار الس�ردي يكش�ف بوضوح عن الصراع بي�ن نمطين من القي�م االجتماعية: 
نمط الجيل الماضي الذي يمثله في الرواية كل من والدي »سمر« وجدتها وشقيقتها »ألطاف« 
وزوجها، ونمط الجيل المعاصر الذي تمثله »سمر« و »سليمان« و »جاسم« و »مراد« و »ريم« 

و »طالب الرفاعي« بوصفه من شخوص روايته.
وهن�اك مضمون آخ�ر تفرزه قصة الكات�ب »الرفاعي« و »ريم«، وهو مضم�ون إبداعي يثير 
إش�كالية العالق�ة بي�ن الكاتب وش�خوص عمله األدب�ي؛ إذ إن الكاتب هنا يس�عى إل�ى مادته 
الروائية الواقعية الحية التي تتجس�د في ش�خصية »ريم«، ويريد من تلك )المادة( أن تسهم في 
صياغة عمله، وهو ما يطرح قضية مفهوم واقعية الرواية من جهة، وقضية حرية الش�خصية في 

الرواية من جهة أخرى.
والالف�ت للنظر هنا أن الكاتب الذي س�عى إل�ى التواصل مع »ريم« كي تس�هم في صياغة 
روايت�ه لم يمنحها فرصة تلك الصياغة، الله�م إال إذا كان إطالع القارئ على جوانب من حياة 
»ريم« يعد إس�هامًا في تلك الصياغة، وهذه الصياغة االفتراضية تظل صياغة س�لبية غير فاعلة 

دون ريب.
ولع�ل ه�ذه العالق�ة بين الكاتب وش�خوص روايت�ه تماثل العالق�ة المقلوبة بي�ن المؤلف 
وش�خوص مسرحيته في مسرحية »ست ش�خصيات تبحث عن مؤلف«)2( للكاتب المسرحي 
اإليطال�ي »لويجي بيرانديللو«؛ فالفرق الجوهري بين عمل »الرفاعي« وبين عمل »بيرانديللو« 
أن الش�خصيات الحقيقية هي التي تحمل مأس�اتها وتبحث عن مؤلف قدير يس�تطيع صياغتها 
دراميًا، خالفًا ل� »طالب الرفاعي« الذي كان هو نفس�ه يبحث عن ش�خصية يدخلها إلى روايته 

ويمنحها فرصة اإلسهام في إبداع عالمه الروائي.

طالب الرفاعي: سمركلمات. ص33-32.  )1(
التعاونية  الشركة  بيرانديللو. ترجمة إسماعيل محمد.  إلى »ست شخصيات تبحث عن مؤلف« للويجي  يرجع   )2(

للطباعة والنشر. القاهرة )د.ت(.
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والمؤس�ف أن »طال�ب الرفاع�ي« الش�خصية الروائي�ة � ال�ذي ينبغي أن نمي�زه عن طالب 
الرفاع�ي الكات�ب الحقيق�ي � لم يواصل لعبت�ه الروائية؛ فقد بدأها ولم يكمله�ا؛ ألن عالقته ب� 

»ريم« تنتهي عند الموعد الذي ضربته له في منزل شقيقتها، وشوقه إلى لقائها.
وأيًا ما يكن فالذي يهمنا في هذه المداخلة هو بناء الزمن في هذه الرواية.

تت�راءى مالم�ح بناء الزمن به�ذه الرواية ف�ي أربع مس�تويات زمنية تتداخل حين�ًا وينفصل 
بعضها  عن بعض حينًا آخر، وهي المستويات اآلتية:

أ - زمن السرد.
ب - زمن الحكاية.
ج - زمن الخطاب.

د - زمن القراءة.
أ- أما بالنس�بة إلى زمن الس�رد فهو زمن الكاتب الذي يجنبنا طالب الرفاعي مش�قة البحث 
عن حدوده عندما يشير في نهاية الرواية إلى أنه شرع في كتابة عمله سنة 2002، وفرغ من كتابته 
س�نة 2005، وال يهمن�ا كثيرًا أن نتس�اءل هنا عن اليوم أو الس�اعة أو الدقيق�ة التي خط فيها أول 

جملة في الرواية، أو نتساءل عن اللحظة التي كتب فيها آخر جملة.
ولع�ل من المفيد أن نش�ير إلى أن بع�ض النقاد يحرصون حرصًا ش�ديدًا على تحديق زمن 
الس�ارد، على نحو ما فعل »أمبرتو إيكو« في كتابه »نزهات في غابة السرد« واصفًا زمن السارد 

في إحدى الروايات على النحو اآلتي:
»متى يتكلم السارد؟ وبعبارة دقيقة ما هو الزمن الصفر الذي يأخذ فيه الكالم؟ بما أن النص 
يحكي عن عالم من القرن التاس�ع عش�ر، وبما أن س�يلفي كتبت س�نة 1853، فإننا سنختار هذا 
التاري�خ باعتباره زمنًا صفرًا للس�رد. إن األم�ر يتعلق بمواضعة خالصة، أية مس�لمة أولية: كان 
بإمكان�ي أن أق�رر أن الصوت يتحدث اآلن، أثناء قراءتنا، س�نة 1994. إن ما هو أس�اس هو أننا 
عندما نثبت زمنًا صفرًا، س�يكون بإمكاننا تصور عد عكس�ي دقيق مس�تعملين فقط المعطيات 

التي يوفرها لنا النص«)1(.
والحقيق�ة أن »المعطي�ات الت�ي يوفرها لنا النص« في رواية »س�مركلمات« تظل متش�ابكة 

أمبرتو إيكو: نزهات في غابة السرد. ص75.  )1(
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ومعقدة، وخاصة إذا كان الس�ارد من ش�خوص الرواية، وليس الكاتب ذاته فحسب، وال سيما 
إذا كان هناك عدد من الس�اردين الرواة، وهو ما يجعل التمييز بين زمن الس�ارد الكاتب وزمن 
الس�ارد الراوي محفوفًا بش�يء غير يس�ير من الصعوبة، فما بالك إذا كنا بصدد التمييز بين زمن 
الس�ارد الكات�ب بوصفه م�زدوج األدوار؛ أي بوصفه كاتبًا وبوصفه ش�خصية من ش�خصيات 

روايته أيضًا؟!
وطالم�ا أن طال�ب الرفاع�ي قد جنبنا مش�قة الخ�وض في ه�ذه العالقات الزمني�ة المعقدة 
بتحدي�ده زم�ن الس�ارد الكاتب، فإن�ه يبقى علينا أن نتس�اءل عم�ا إذا كان ينبغ�ي أن نأخذ هذا 

التحديد مأخذ الجد؟
من المس�تحيل الزعم بأن تاريخ بداية تحري�ر العمل الروائي هو التاريخ الحقيقي لوجوده؛ 
ألنَّ أي عمل أدبي يظل يختمر في أعماق المبدع مدة طويلة قد تس�تغرق عش�رات الس�نين قبل 
أن ينضج ويكتمل ويخرج إلى الوجود الفعلي، والمؤس�ف أن عدد المبدعين الذين يحدثوننا 
ع�ادة ع�ن أعمالهم اإلبداعية يظل محدودًا جدًا، ولذلك ينبغي أال نأخذ أي تحديد زمني فعلي 

للكتابة مأخذ الجد.
ب - وأما زمن الحكاية فهو الزمن الذي استغرقته األحداث، أي الزمن الذي يمتد من بداية 

القصة حتى نهايتها.
والالفت للنظر أن »طالب الرفاعي« يكثف األحداث اآلنية األفقية )الزمن( في هذه الرواية 
في عشرين دقيقة، وهي الفترة الزمنية التي يستغرقها انتقال »سمر« بسيارتها إلى منزل صديقها 
»س�ليمان« ليلة طردها والدها من بيته، وتبرأ منها عندما رآها مصرة على الزواج من »جاس�م« 
زوج ش�قيقتها »الدكتورة عبير« السابق، وانتقال »طالب الرفاعي« إلى منزل أخت »ريم« حيث 
ضربت له موعد غرام، وانتقال »ريم« إلى المنزل نفسه كذلك، وتجوال »جاسم« بسيارته هائمًا 
عل�ى وجه�ه، فضاًل عن »الدكتورة عبير« التي كانت في أثناء العش�رين دقيقة نفس�ها تعاني من 
األرق، وتس�تعيد ذكرياته�ا المريرة، وفضاًل عن »دالل« ابنتها البك�ر التي كانت في هذه األثناء 
تحاول أن تس�توعب ما حدث من خالف بين والدتها وخالتها »س�مر«، وفضاًل عن »سليمان« 

الذي كان يركب سيارته ويريد أن يتجه إلى منزله.
وما من شك في أن هذا التكثيف الزمني المنشود يعد إضافة أصيلة إلى تقنيات بناء الرواية 
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ف�ي الخلي�ج العربي، كما يعد مغامرة ش�كلية جدي�رة بالتنويه، ولكنها مغام�رة غير مثمرة؛ ألن 
األحداث الحقيقية التي تش�كل النس�يج الروائي الفعلي يتم غزلها بوساطة تقنيات االسترجاع 
وتي�ار الوعي والحوار الداخلي، وهي التقنيات التي تتيح لكل ش�خصية أن تس�تعيد في وعيها 

ذكرياٍت ومواقَف وأحداثًا وشخصيات من الزمن الماضي.
وم�ع ذلك ف�إن هذه العودة إل�ى الزمن الماضي التي وف�رت المادة الروائي�ة الحقيقية لهذا 
العمل ال تنقص من قيمة هذه المغامرة الشكلية، والسيما أن الكاتب قد استطاع أن يجعل الزمن 
األفقي الحاضر الراهن يتقاطع مع الزمن العمودي الماضي المنصرم، وإذا كان الزمن الروائي 
األفقي متصاًل بالنس�بة إلى المتلقي وبالنسبة إلى بناء الرواية، فإن الزمن الروائي العمودي كان 
متقطعًا بالنس�بة إلى المتلقي، وبالنس�بة إلى بناء الرواية كذلك؛ فإذا كان الزمن األفقي مش�تركًا 
بين كل من »طالب الرفاعي« )بوصفه من ش�خوص روايته(، و »سمر« و »سليمان« و »ريم« و 
»الدكتورة عبير« وابنتها »دالل«، فإن الزمن العمودي كان فرديًا، أي أن كل شخصية كانت تنوء 

تحت ثقل ماضيها الذاتي الخاص.
ويمك�ن تجس�يد ه�ذه العالقة التقاطعية بي�ن الزمن األفق�ي وبين الزمن العمودي بالرس�م 

بالبياني اآلتي:

عشرون دقيقةالزمن األفقي المتصل
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ويس�تنتج م�ن تقاطع محوري هذين المس�تويين م�ن الزمن الروائي أن زم�ن الحكاية زمن 
مرك�ب ف�ي هذه الرواية، وليس زمنًا بس�يطًا؛ إذ إنه � كما رأينا � يتبلور ف�ي زمن آني، وهو زمن 
القول أو زمن »الملفوظ« السردي؛ وزمن ماض، وهو زمن الحكاية أو األحداث الحقيقية التي 

تشكل مادة العمل الروائي.
ولع�ل من المجدي هنا أن نقف عند آلي�ات الفصل بين الزمن األفقي والزمن العمودي في 

هذه الرواية.

1 - تقسيم الفصول:
خّص الكاتب كل ش�خصية من ش�خصيات روايته بفصل واحد يتيح لها التعبير عن وجهة 
نظره�ا ف�ي األح�داث والمواق�ف الروائية التي تع�د طرفًا فيها، ما عدا ش�خصية »س�مر« التي 
خصها بثالثة فصول، يبدأ الفصل األول منها من الصفحة التاسعة وينتهي في الصفحة السادسة 
والثالثي�ن، ويبدأ الفصل الثاني منها من الصفحة الثالثة والتس�عين وينته�ي في الصفحة الثانية 
عش�رة بعد المئة، ويبدأ الفصل الثالث منها في الصفحة السابعة واألربعين بعد المئتين وينتهي 

في نهاية الرواية في الصفحة سبعين ومئتين.
وكذل�ك األمر بالنس�بة إلى ش�خصية »طال�ب الرفاعي« الت�ي خصها الكات�ب بفصلين من 
فص�ول روايته، يبدأ األول منها في الصفحة التاس�عة والثالثين، وينتهي عند الصفحة التاس�عة 
والخمس�ين، ويب�دأ اآلخ�ر في الصفحة الواح�دة واألربعين بع�د المئة، وينته�ي عند الصفحة 

الثانية والستين بعد المئتين.
وم�ا كنا نريد أن نس�جل هذه الجزئيات الممّل�ة لوال ما يلفت نظر الق�ارئ إلى إيقاع الزمن 
وعالقته بأهمية الش�خصية الروائية بالنسبة إلى الشخصيات األخرى؛ فتخصيص ثالثة فصول 
كاملة لش�خصية »سمر« يمنحها مس�احة زمنية أطول من مساحة أي شخصية أخرى، ويناسب 
مكانتها البطولية )بمعنى البطولة السلبية(، كما أن تخصيص فصلين لشخصية »طالب الرفاعي« 
يؤكد أهمية موقعه في الرواية، ويمنحه مس�احة زمنية مناس�بة للتعبير بوصفه الشخصية الثانوية 

األولى.
يسهم هذا اإليقاع الزمني العام الذي يتراءى في توزيع أجزاء الرواية إسهامًا كبيرًا في تمييز 

أزمنة الشخصيات الروائية وتحديد طبيعتها األفقية أو العمومية دون ريب.
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ومن نافل القول اإلشارة إلى أن هذه اآللية توظف عادة في سائر األعمال الروائية، كما أنها 
قديمة قدم نوع الرواية.

2 - آلية التأريخ:
تتراءى في حرص الكاتب على التأريخ الدقيق للزمن األفقي الخاص بكل شخصية، وذلك 
في بداية كل فصل، فعلى سبيل المثال يبدأ الكاتب أول فصل من فصول روايته بتحديد الزمن 
األفقي لش�خصية »س�مر« بأول جملة زمنية: »الحادية عش�رة وخمس دقائق«)1(، وهو ما يفعله 

في سائر فصول الرواية)2(.
وبموازنة زمن كل ش�خصية بأزمنة الش�خصيات األخرى نس�تنتج أن كل تلك الشخصيات 
كانت محكومة في حركاتها واسترداداتها بالمدة الزمنية ذاتها، أي أنها كانت محكومة بعشرين 

دقيقة، وهي المدة المتزامنة اآلنية المشتركة بين سائر تلك الشخصيات، كما أشرنا آنفا.
وما من شك في أن هذه اآللية أسهمت أيضًا إسهامًا فعااًل في تمييز الزمن األفقي عن الزمن 

العمودي تمييزًا مباشرًا.

3 - آلية الوصف:
تتراءى هذه اآللية في وصف فضاءات الكويت في الرواية، من شوارع ومؤسسات وبنايات 
ون�واد ومطاع�م ومق�اه وفنادق، بغ�رض اإليهام بالواقعية م�ن جهة، وبغرض اإليح�اء بالزمن 

الراهن، زمن القول السردي المكثف في عشرين دقيقة في المتن الروائي، من جهة أخرى.
ويطالعن�ا توظيف هذه اآللي�ة في صدر كل فصل من فصول الرواية عادة، على نحو ما نرى 
ف�ي الفص�ل الرابع، حيث يصف الفض�اءات التي تمر بها س�يارته، وهو في طريق�ه إلى منزله: 

»منطقة بنيد القار، خلف فندق سفير انترناشيونال، مجمع األبيض يطل على البحر«)3(.
وق�د يقطع الراوي الس�رد في أي فقرة من فق�رات الفصل، كي يذكرن�ا بالزمن الراهن، من 
خ�الل آلية الوصف، على نحو ما يتراءى في الفصل الس�ادس، حيث يصف »طالب الرفاعي« 

البحر على النحو اآلتي:

طالب الرفاعي: سمركلمات. ص90.  )1(
يرجع إلى الرواية. ص9، 39، 63، 93، 115، 141، 165، 193، 221، 247.  )2(

الرواية. ص93.  )3(
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»كان البحر مستبشرًا على يمين الطريق، يالعب أمواجه، وكانت نسائمه، وكانت ضحكاته، 
وكنت رائحته. أوقفت س�يارتي في المواقف الجديدة قبالة قصر في منطقة الشويخ، وترجلت 

أعب نسيمًا منعشًا، أمشي إلى البحر«)1(.
إن مثل هذا الوصف ينتش�ل المتلقي من التماهي في الزمن العمودي الماضي، ويعيده إلى 

الزمن األفقي الراهن؛ ألن الفضاء يرتبط هنا بالزمن ارتباطًا وثيقًا.

4 - آلية اللون:
وه�ي آلية تطالعنا في تتبع حركات إش�ارات المرور وألوانه�ا، بغرض تذكير المتلقي بزمن 
الحكاية األفقي؛ فعندما يتتبع »طالب الرفاعي« إشارات المرور في الفصل السادس وتغيرها من 
»الل�ون األحمر«)2(، إلى »اللون األخضر«)3(، إلى »اللون األصفر«)4(، إلى »اللون األحمر«)5(، 
وهكذا دواليك، يوحي بحضور الزمن األفقي، كما يوحي بتغير المشاعر والمواقف اإلنسانية.

وم�ا يؤنس�نا إلى هذا اإليح�اء األخير أن »س�مر« التي ركبت س�يارتها وه�ي مصممة على 
ال�زواج م�ن »جاس�م«، تغير رأيها بس�هولة وتتخذ قرارًا آخر حاس�مًا باالس�تمرار في عالقاتها 

بصديقها سليمان:
»قلبي يخفق لسليمان، ويكفيني أن أحيا بقربه«)6(.

إن »س�مر« تغير مواقفها بسرعة كما تغير إش�ارات المرور ألوانها، وهو ما يومئ إلى سرعة 
تغير القيم االجتماعية كذلك.

ج - زمن الخطاب: 
زم�ن الخطاب في ه�ذه الرواية يتفاوت إيقاعه من حيث التباطؤ أو التس�ارع؛ فعندما يكون 
الزم�ن أفقي�ًا ينداح زمن الخط�اب لرصد تفاصي�ل اللحظة أو المش�هد، وعندما يك�ون الزمن 

الرواية. ص152.  )1(

الرواية. ص141.  )2(

الرواية. ص143.  )3(

الرواية. ص147.  )4(

الرواية. ص148.  )5(

الرواية. ص270.  )6(
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عموديًا يتقلص زمن الخطاب وينقطع خيطه نتيجة لتباعد األحداث واالسترجاعات.
ويمك�ن أن نتمث�ل هن�ا بإيقاع الفصل األخي�ر من الرواي�ة، حيث تطالعنا »س�مر« وهي في 

طريقها إلى منزل صديقها »سليمان«:
»الحادية عش�رة وعش�رون دقيقة. اإلش�ارة الضوئية حمراء. أكره هذه اإلشارة، توقفني في 
كل مرة.. تقاطع الدائري الثاني مع ش�ارع االس�تقالل.. سأنعطف يسارًا. أقل من خمس دقائق 
وأصل إلى ش�قة س�ليمان. ه�ذه المرة تختلف ع�ن كل الم�رات.. أجيء إلى س�ليمان بعد أن 

طردني أبي. ألجأ إليه وليس لي أحد غيره«)1(.
إن المس�افة بين زمن الس�رد وزمن الفع�ل تتقلص كثيرًا إلى درجة أنها تلغ�ى تقريبًا، خالفًا 
لإليق�اع المتس�ارع ف�ي الخطاب الذي تتباعد فيه المس�افة بين زمن الس�رد وبي�ن زمن الفعل، 
وهو ما نلمس�ه في الفقرات اآلتية المقتطفة من الفصل نفس�ه، حيث الذكريات تترى على ذهن 

»سمر«:
»مرت ثالث عش�رة س�نة وأنا وس�ليمان أصدقاء. في بداية العام 1992 رأيت يومًا صورته 

في الجريدة. قرأت تحتها خبر فوز شركته بمناقصة كبيرة. ال أدري لماذا فكرت باالتصال..
أذك�ر ي�وم زرت�ه أول م�رة. ش�يء م�ن خ�وف م�ر بقلبي وأن�ا أعب�ر من أم�ام فندق »س�فير 

أنترناشيونال«. حين نظرت إلى صورتي في مرآة المصعد، دبت رجفة صغيرة في ساقي..
خمس عشرة سنة وأنا مطلقة. السنوات األجمل في عمري انسكبت في الرمل. لوال عالقتي 
بس�ليمان ألصابني الجنون.. طلقني وليد محاواًل أن ينتقم مني. سلبني كل شيء، اشترط علي 
التنازل عن كامل مؤخر الصداق، وش�بكة الزواج األلماس، والس�يارة المرس�يدس، وأن أترك 

له أثاث غرفة نومي، حتى مالبسي وعدة مكياجي وعطوري وساعات يدي حرمني منها«)2(.
إن ه�ذه الفق�رات التي اقتطفناها من صفحات الفص�ل األخير من الرواية دون حرص على 
ترابطها وتسلس�لها، تؤكد مدى التباين في إيقاع الزمن في الخطاب الروائي، قياس�ًا على تباطؤ 

الزمن واندياحه المشهدي في الفقرة األولى.

الرواية. ص247.  )1(
الرواية. ص259-250.  )2(
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د - زمن القراءة:
لعل الس�ؤال الذي يهمنا أن نطرحه بصدد توصيف زمن القراءة في هذه الرواية هو الس�ؤال 

اآلتي: هل يمكن أن يكون هناك تطابق تام بين زمن الخطاب وزمن القراءة؟
إن زم�ن الق�راءة ف�ي أعم�ال بع�ض الكت�اب الروائيين، م�ن أمث�ال »فلوبير« ال�ذي عودنا 
عل�ى اإلطن�اب في وص�ف الفضاءات في س�ائر أعماله، وخاصة في »س�المبو«)1( و »الس�يدة 
بوف�اري«)2(، يمك�ن أن يك�ون أكثر امت�دادًا من زمن الخط�اب في الرواي�ة، أي أن ما يمكن أن 
يحدث في الرواية خالل دقائق خمس، قد يصفه الكاتب في خمس صفحات تستغرق قراءتها 

ربع ساعة على األقل!
ومن الطريف أن الناقد »أمبرتو إيكو« الذي استوقفته هذه الظاهرة عند قراءته رواية الكاتب 
األمريكي »ميكي س�بيالن« الموسومة ب� »ليلة فاتنة« المترجمة إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان 
)Charmante Soirée(، وخاص�ة وصف مش�هد القتل الذي يفت�رض فيه أن يكون قد وقع في 

ثواٍن، ونعني المشهد اآلتي:
»وردت الرشاش�ة بلغتها الخاصة، ورأيت رأس أوسيالو يتهش�م في الهواء وتتناثر أجزاؤه 
في كل مكان. ومد رجل الميترو الصغير يديه نحوي كما لو أنه يريد أن يتقي الرصاص، وسقط 
أرض�ًا وقد مزقته الرصاص�ات محدثة ثقوبًا زرقاء، لقد كان صاحب القبعة الجلدية هو الوحيد 
ال�ذي حاول رفع س�الحه، وألول مرة كلفت نفس�ي عناء التصويب، وقطع�ت يديه كما تفعل 
ذل�ك الثاقب�ة متبعًا أط�راف الكتفين. ولق�د تركت له الوقت لك�ي يرى كتفه مبت�ورة ترتعد بين 
قدمي�ه. ل�م تصدق عيناه ما حدث، ولك�ي أثبت له حقيقة األمر أفرغت م�ا تبقى من الرصاص 

في بطنه«)3(.
ويعلق »أمبرتو إيكو« على هذا الوصف ساخرًا:

»قد كان من الممكن أن أكون أكثر س�رعة لو أني قمت بالتقتيل عوض قراءة هذا الوصف. 

Gustave Flaubert: SALAMMBO Mandial New York 2006 :يرجع إلى الترجمة اإلنجليزية  )1(
الهالل.  340 دار  الهالل. عدد  الدكتور محمد مندور. سلسلة روايات  جوستاف فلوبير: مدام بوفاري. ترجمة   )2(

القاهرة 1997.
نقاًل عن كتاب: »نزهات في غابة السرد« ألمبرتو إيكو. ص96.  )3(
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عشرون ثانية للقراءة من أجل عشر ثوان للمجزرة، إنه رقم قياسي جيد«)1(.
إن مث�ل ه�ذا اإلس�راف ف�ي م�د أطن�اب الزم�ن ف�ي الخط�اب الروائ�ي ال نعث�ر علي�ه في 
»س�مركلمات«، ولذلك فإن زمن القراءة يأتي مكثف�ًا ال يعادل زمن الخطاب وال يتجاوزه، بل 
يأت�ي دونه م�ن حيث االندياح، وهذه الس�مة اإليقاعي�ة تطالعنا في جميع فص�ول الرواية التي 

نكتفي منها بالوقوف عند عينة واحدة نقتطفها من الفصل الثالث المخصص ل� »جاسم«:
»بع�د زياراتي المتكررة لس�مر في البنك بحجة حس�اباتي المالية، طلب�ت مني أن أتوقف. 

قالت:
»زمالئي بدؤوا يلحظون زياراتك الكثيرة«.

وسألتني:
»وأظنك ال تريد أن تحرجني أو يمسني أذى بسببك؟«.

ترددت قبل أن أقول لها:
»نلتقي خارج البنك«.

صدمها اقتراحي كما كنت أتوقع. ظهر االنزعاج على وجهها. 
قالت: »أرجو أن تتركني وحدي«.

واحتد صوتها، أشارت لي بيدها نحو الباب تطردني 
قائلة: »لو سمحت«.

اإلش�ارة الضوئية فوق الجس�ر تتحول إلى اللون األخضر. سأعبرها ومن ثم أنعطف يسارًا 
للدخول إلى طريق »الدائري الخامس« باتجاه منطقة السالمية، ال أدري كيف ستمر هذه الليلة؟

بمجرد أن نعقد قراننا صباح الغد، سآخذ سمر ونسافر إلى الخارج«)2(.
إن زم�ن الق�راءة هن�ا يظل أقصر من زم�ن الخطاب؛ فالزي�ارات المتكررة ل� »جاس�م« إلى 
البنك في حد ذاتها تحتاج إلى أس�ابيع أو أش�هر، كما أن ما كان ينوي »جاس�م« القيام به يحتاج 

إلى ساعات على األقل حتى يستطيع أن ينجز فعل السفر برفقة »سمر«.

المصدر نفسه. الصفحة نفسها.  )1(
الرواية. ص65-64.  )2(
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ولع�ل ه�ذا الحكم ينطبق على زمن س�ائر الفق�رات والجمل، ما عدا جمل�ة واحدة، وهي 
الجملة التي يرصد فيها الكاتب حركة اإلشارة الضوئية:

»اإلشارة الضوئية فوق الجسر تتحول إلى اللون األخضر«.
فزمن قراءة هذه الجملة يظل أطول من زمن حركة تغير اإلش�ارة التي ال تس�تغرق أكثر من 

ثانية.
* * *

وبع�د، فالذي نخلص إليه أن بناء الزمن في روايات »طالب الرفاعي« تتش�كل مالمحه من 
خالل تحليل أربعة مستويات زمنية تتشابك خيوطها حينًا، وتنفصل حينًا آخر، وهي مستويات 

زمن السرد، وزمن الحكاية، وزمن الخطاب، وزمن القراءة.
وقد استطاع الكاتب أن يستثمر شبكة الزمن باقتدار كي يوظف خيوطها في نسيج األحداث 
الروائية، كاشفًا عن بواطن أغوار الشخصيات ودوافعها الخفية والمعلنة التي تزج بها في دوامة 
الصراع بين الماضي والحاضر، أو بين جيل اآلباء وجيل األبناء، كما استطاع أن يستثمر آليات 

متعددة للتمييز بين خيوط األزمنة، وخاصة التمييز بين زمن الحكاية وبين زمن السرد.
ولذلك كله فإن »طالب الرفاعي« يعد من كتاب الرواية الخليجية الذين ال يكتفون بالحرص 
على معالجة القضايا االجتماعية والتاريخية التي أفرزتها الطفرات االقتصادية النفطية فحسب، 

وإنما يطمحون إلى اإلسهام في إثراء جماليات الرواية العربية وتطويرها.
* * *
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 طبيعة الزمن في رواية »حجر على حجر«
لـ »فوزية شويش السالم«

ليس من الس�هل أن نصنف طبيعة الزمن في هذا النص الروائي الخليجي؛ ألن هذه الطبيعة 
تنطوي على إشكالية حقيقية وليست مفتعلة، وهي إشكالية متعددة األوجه.

من هذه األوجه أن المصطلحات النقدية المتصلة بتحديد طبيعة الزمن في السرد الروائي ال 
تفي بالغرض عند تحليل طبيعة الزمن في هذه الرواية؛ فالزمن »المنكسر« أو الزمن »المتسلسل« 
أو »تداخل األزمنة« أو »االستذكار« أو »االستباق«، وما إلى ذلك من المصطلحات المتداولة 
ف�ي النقد الروائ�ي، ال تجدي في مقاربة الزمن الروائي في ه�ذا النص، ألنها تعجز عن وصف 

أبعاده وآلياته األخرى التي يحاول هذا البحث أن يستكشفها.
وم�ن ه�ذه األوجه أن ه�ذا النص تتداخل في�ه الخطاب�ات التاريخية والس�ردية، فضاًل عن 
تداخ�ل الخطاب�ات األدبي�ة النوعي�ة، ونعني بذل�ك تداخل الخط�اب الروائ�ي، بخطاب أدب 

الرحالت تحديدًا.
وم�ن هذه األوج�ه كذلك أن اللغة الروائية في هذا النص مكثفة وش�اعرية إلى حد ارتقائها 
إلى مس�توى الش�عر، وال يخفى م�ا يترتب على هذا االرتقاء من انف�الت وتفكك في الخطاب 
الروائ�ي؛ فعلى الرغم من أن ذلك الخطاب مركب بطبيعته نوعيًا فإن طغيان الش�اعرية )وليس 
الش�عرية( ي�ؤدي إلى اختالل التوازن ف�ي اإليقاع الروائ�ي، وهو ما ينعكس حتم�ًا على طبيعة 

الزمن الروائي بوصفه من المفاصل المهمة في ذلك الخطاب.
والحقيقة أن هذه اإلش�كالية لم تكن مجهولة تمامًا؛ فقد س�بق ألرسطو أن أثارها ضمنًا في 
كتابه »فن الش�عر« من خالل الموازنة بين األدب والتاريخ؛ فاألدب عنده – كما هو معروف- 
مح�اكاة لم�ا حدث بالفعل، أو لما يمكن أو ينبغي أن يحدث، خالف�ًا للتاريخ الذي يظل مقيدًا 

بما حدث بالفعل، ومن هنا تأتي شمولية األدب وجزئية التاريخ.
فه�ذه الموازن�ة بي�ن الخطاب التاريخ�ي الواقع�ي وبين الخط�اب األدب�ي المتخيل تطرح 

إشكالية الزمن طرحًا ضمنيًا، لعل أرسطو قد تجاهله بوصفه بدهيًا أو هامشيًا.
وف�ي العصر الحديث تثار هذه اإلش�كالية صراحة من قبل المفكر الفرنس�ي »بول ريكور« 
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ال�ذي ارت�أى أن يجانس بين »الحبك�ة« التاريخية وبين »الحبكة«)1( األدبي�ة، وحاول أن يمحو 
الح�دود الفاصل�ة بين الخي�ال األدبي وبي�ن الكتاب�ة التاريخية بدع�وى انتمائهم�ا »إلى مقولة 

الخطابات الرمزية«)2(، وبدعوى إمكانية »االستبصار«)3( في كل منهما.
وعلى الرغم من اعتراف »ريكور« باختالف مرجعية التاريخ »الواقعية« عن مرجعية األدب 
»الخيالي�ة«، فإن�ه »يؤك�د بأنهما ما دام�ا ينتجان قصص�ًا ذات حبكة، فإن مرجعهم�ا األخير هو 

التجربة اإلنسانية في الزمن، أو بنى الزمانية«)4(.
والحقيقة أن النتائج التي استخلصها »ريكور« من خالل تحليل الخطابين التاريخي واألدبي 
ال تخل�و من تناقضات؛ إذ كيف يمكن أن نس�اوي بين خط�اب تاريخي واقعي فعلي، وخطاب 
خيالي محتمل الوقوع حينًا، ومس�تحيل الوقوع حينًا آخر؟!، ويترتب على هذه المفارقة أننا ال 

نستطيع أن نساوي بين الزمن التاريخي الفعلي وبين الزمن الخيالي االفتعالي.
فهذه حقيقة منطقية ال يستطيع »ريكور« أن يقفز عليها في شطحات فكرية ال تخلو من نزوع 

»سفسطائي«.
وبن�اء على ذلك فإننا نس�تطيع أن نصنف الزمن في هذه الرواي�ة في ضوء التمييز بين الزمن 

التاريخي وبين الزمن السردي األدبي وبين الزمن المطلق.
وسنرى أن الزمن التاريخي يواكب الزمن السردي في هذا النص أو يصاقبه، كما سنرى أن 
الزمن المطلق يتراءى في الخطاب اللغوي الشاعري أو في الموقف الشاعري الذي تمحى فيه 

الحدود بين األزمنة الفيزيقية الثالثة )الماضي، والحاضر، والمستقبل(.
وقب�ل أن نرس�م مالمح هذه األنم�اط الزمانية في ه�ذا النص الروائي، ينبغ�ي أن نقدم نبذة 

موجزة عنه:
 هن�اك قصت�ان رئيس�تان متداخلتان ف�ي هذه الرواية، هما قصة »راش�يل إس�حاق ش�لومو 

يساخار«، وقصة الزوجة »موضي«.

)1( يول ريكور وآخرون: الوجود والزمان والسرد/ فلسفة يول ريكور. ترجمة سعيد الغانمي. المركز الثقافي العربي. 
الدار البيضاء/ بيروت. الطبعة األولى 1999. ص 192 

)2( المرجع نفسه. ص 195
)3( المرجع نفسه. ص 194
)4( المرجع نفسه. ص 195
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وهات�ان القصتان تتجادالن وتش�كالن ضفي�رة واحدة، على الرغم م�ن أن إحداها تاريخية 
قديمة واألخرى حديثة معاصرة.

أما »راش�يل« فإنها فتاة يهودية تضطر إلى أن تفر إلى اليمن عن طريق الهند على إثر س�قوط 
غرناط�ة ف�ي األندل�س ومالحق�ة المس�لمين واليهود من قب�ل األس�بان ألّن قواني�ن الملكين 
الكاثوليكيين »إيسابل« و »فرناندو« كانت أشد وطأة على اليهود من تلك التي نالت المسلمين؛ 
إذ إنه�ا منحت اليهود مهلة ثالثة ش�هور لتغيير دينهم والتحول إلى المس�يحية أو مغادرة البالد 

األندلسية والتنازل عن األموال العقارية والمنقولة.
وقد ارتأى والد »راش�يل« الصائغ أن يهّرب ابنته إلى اليمن كي تنتظره عند أخيه »حايم ابن 
اليعازار« الذي كان يعيش في اليمن، فأرس�لها مع الش�اب »فردريكو خمينيس« كي يصطحبها 
عب�ر المناط�ق الجبلي�ة حتى يوصلها إلى الش�اطئ، حيث تركب س�فينة متجهة إل�ى »البندقية« 
ومنها ترحل إلى الس�احل الش�رقي إلفريقيا، وهو الس�احل الذي كان بيد العمانيين، ثم ترحل 

بعد ذلك إلى اليمن عبر الهند.
وقد عانت »راشيل« في هذه الرحلة معاناة كبيرة، وخاصة في الهند، حيث كان البرتغاليون 
يغي�رون عل�ى الس�فن فيس�بون النس�اء ويقتل�ون الرج�ال وينهبون األم�وال، ولكن »راش�يل« 
اس�تطاعت أن تفل�ت منه�م مصطحبة س�جادتها الموش�اة بنق�وش جميلة بوصفه�ا ذكرى من 
األندلس، وتستضاف في منزل عائلة هندية ما يلبث ربها أن يموت ويحرق، كما تحرق زوجته 

»كاماال« بعد ذلك حية، وفاء له ورغبة في االلتحاق به، بحسب الطقوس والشعائر الهندية.
تس�تأنف »راش�يل« رحلتها متالفية كمائ�ن الموت الت�ي كان ينصبها البرتغالي�ون، فتركب 
سفينة مبحرة إلى اليمن، وتقع في حب ربانها النوخذة الشهم »يهرحب بن همام« الذي يتطوع 

لمصاحبتها في ربوع المدن واألرياف اليمنية بحثًا عن عمها.
وأم�ا الزوجة »موضي« فإنها تعيش قصة حب مع زوجها »يوس�ف«، وتكتب مذكراتها عن 
حياته�ا مع�ه، ورحلتهما إلى أس�بانيا، وعن اختالفها معه بعد اكتش�افها عالق�ة مريبة بينه وبين 

موظفة في البنك الذي يودع فيه أمواله.
وتص�ف »موض�ي« معاناتها وإحساس�ها بخيان�ة زوجها وغدره به�ا بكبريائه�ا المحطمة، 
وانتقامه�ا من�ه باالنفصال عنه، وحرمانه من ابنته »نورا«، والس�فر إلى »لن�دن«، ثم عودتها إلى 
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الكوي�ت، وس�فرها بع�د ذلك إل�ى اليمن ك�ي تبحث عن جذوره�ا هنالك؛ ألنها تكتش�ف أن 
النوخذة »يهرحب بن همام« هو جدها األكبر.

وهك�ذا تصل الراوية ابن�ة »موضي« بين القصتين المتوازيتين من خالل ش�خصية النوخذة 
»يهرحب«، على الرغم من القرون العديدة التي تفصل بين القصتين.

الزمن التاريخي:
وهو زمن يتراءى في الخطاب التاريخي الرسمي المباشر الذي يقابل الزمن الروائي.

تس�تعرض الكاتبة هنا أحداث�ًا تاريخية بحتة منفصلة عن بنية الرواية ف�ي عالقاتها الداخلية 
على نحو ما يطالعنا في القسم الخاص ب� »الحجر الثاني/ الهند«.

فف�ي ه�ذا القس�م نقرأ فص�اًل كاماًل ع�ن خروج العرب المس�لمين م�ن غرناطة ف�ي القرن 
الخامس عشر، وهو الفصل الموسوم ب� »ذاكرة ترشح بالعفن«:

»القرن الخامس عشر..
مفصل مهم لكل التحوالت التي أتت فيما بعد.

بدأ بأهم أحداثه وهو س�قوط آخر معاقل دولة األندلس العربية.. غرناطة واستس�المها في 
سنة 1492.

وبدء تأسيس إمبراطوريات الرياح الموسمية التي سيطرت على إفريقيا والساحل الهندي، 
وحولت جميع تلك الدول إلى مستعمرات لها.

كما ساهم افتتاح قناة السويس في تحول وجه التجارة.
ووجه الحضارة.

إنه قرن العنف والمجازر..
أريقت فيه دماء المسلمين، وسلبت ممتلكاتهم..

استعمرت بالدهم تحت مسمى رحالت الكشوفات الجغرافية..
والحقيقة أنه سباق لمن يسلب وينهب أكثر.

كان�ت البداي�ة مع جزار التاريخ »فاس�كودي جاما«، ث�م ورثه »ألفونس�و د لبوكيرك« الذي 
وصل إلى السواحل الهندية في سنة 1508.
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وفي 20 مارس سنة 1510 احتل »جوا«)1(. 
فمثل هذا الخطاب التاريخي يجسد لنا زمنًا منفصاًل عن الزمن الروائي، ولكن الكاتبة تصل 
ه�ذا الزم�ن التاريخي البحت بالزمن الروائي من خالل وصفها لقصف »ألفونس�و د لبوكيرك« 

البرتغالي للسفينة التي تقل الفتاة اليهودية »راشيل إسحاق شلومو«)2(.
وبطبيعة الحال فإن الزمن التاريخي في هذه الرواية يظل زمنًا دخياًل أو زمنًا مباشرًا متطفاًل 
غريبًا على بنية زمن السرد، على الرغم من محاولة اتخاذه خلفية أو أرضية لألحداث الروائية.

ومع ذلك فإن هذا الزمن التاريخي يتراءى لنا في النص الروائي من حين إلى آخر، وخاصة 
ف�ي الفصول المتعلق�ة بتاريخ اليهود في اليمن، وتاري�خ »آزال« أو »صنعاء«، بل إن هذا الزمن 
يتوغل في الماضي الس�حيق حتى يالمس تاريخ »بلقيس« و »س�د مأرب« و »س�ام ابن نوح«، 

ومحاولة »أبرهة األشرم« بناء كعبة ينافس فيها الكعبة الشريفة)3(.

ب - الزمن السردي:
وهو زمن روائي داخلي ينبع من البناء الروائي، وبتعبير آخر:

فإنه زمن إبداعي متخيل وليس زمنًا تاريخيًا فعليًا.
وهذا الزمن هو الذي ينتظم أحداث قصة »راشيل« وقصة »موضي« في الرواية.

ويتف�اوت هذا الزم�ن في إيقاعه، فيتراءى موج�زًا مركزًا حينًا، ويت�راءى مفصاًل حينًا آخر؛ 
والصيغ�ة الت�ي تالئم الزم�ن الموجز المرك�ز هي صيغة الماضي المس�رود، وكلم�ا كان ذلك 
الماضي بعيدًا كان الزمن أكثر تركيزًا وإيجازًا، أما الصيغة التي تالئم الزمن المفصل فهي صيغة 
المضارع اآلني الذي يتحول من الخطاب الس�ردي إلى الخطاب الوصفي بالتدريج، ويس�هم 
إس�هامًا كبيرًا في اإليحاء بالواقعية، وكلما كان الزمن مضارعًا أو أقرب إلى المضارع كان أكثر 

امتدادًا وإيهامًا بالواقعية واآلنية أو الراهنية.
ولعلن�ا نس�تطيع أن نتمثل للزم�ن المضارع ببعض المقتطفات التي تؤنس�نا إلى هذا التميز، 
فعندما نقرأ خبرًا مثل هذا الخبر الذي يأتي في سياق قصة »راشيل« التي ترويها بضمير المتكلم:

)1( فوزية شاويش السالم: حجر على حجر. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2003. ص 83
)2( المصدر نفسه. ص 84

)3( المصدر نفسه. ص 283
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»حمل إلي سومانترا زوج باداما خبر رحيل البرتغاليين من جوا بعد فشلهم في احتاللها«)1(.
نق�ول: عندم�ا نق�رأ مث�ل هذا الخب�ر فإنن�ا نتصور الم�دة الزمني�ة الطويل�ة التي اس�تغرقتها 
مح�اوالت البرتغاليي�ن الحتالل »جوا«، وإخفاقهم في ذلك، ث�م رحيلهم عنها؛ فكل ذلك قد 

يستغرق أسبوعًا أو شهرًا على األقل.
وعندما نقرأ خبرًا مثل الخبر الذي ترويه »موضي« عن طفولتها وعالقتها بأترابها من البنات 
وموازنتها بين ما كن يتمتعن به من حرية في اللعب وزيارة منازل الجيران وبين ما كانت تفرضه 

عليها والدتها من حبس في البيت، بضمير المتكلم أيضًا:
»ك�ن يجئن كل يوم إلى بيتنا، بش�عر مش�عث طائر ومالبس قذرة.. يلعب�ن ويغنين ويأخذن 
الحلوى وينطلقن إلى الش�ارع بكل فرح.. يملك�ن كل الحرية في الدخول والخروج.. اللعب 
ف�ي الحي والحارات. بينما كن�ت وأخواتي النظيفات في الليوان رهين�ات الترتيب والنظافة.. 

كل منا مربوطة قدمها في حبل مشدود على رجل السرير«)2(. 
فعندم�ا نق�رأ مثل هذا الخبر نتصور المدة الزمني�ة الطويلة التي ركزت في هذه الفقرة؛ ذلك 

ألّن الفعل المتكرر هنا يوحي بأن الزمن يمتد أشهرا أو سنوات.
هذا عن الزمن الماضي، أما ما يتصل بالزمن المضارع فإننا نتمثل بالفقرتين اآلتيتين اللتين 

تجسدان إيقاعًا زمنيًا أقرب ما يكون إلى إيقاع الزمن اآلني:
»الرمال تس�ف من الكثبان المحيطة بجانبي الطريق.. رمال س�ريعة ناعمة تجري في طيات 
مثل لفائف من قماش طائر.. تنفلت في وجه الدرب لتصطدم بأرجل البغال والجمال السائرة.. 
تتطاي�ر ذراتها الناعمة لتنحش�ر في العيون واألنوف.. موجات من الرم�ال المنفلتة من الكثبان 

الرملية راكضة نحونا بقفزات سريعة راقصة على نغمات أداد«)3(.
إن قارئ هذه الفقرة التي تس�رد فيها الفتاة اليهودية »راش�يل« رحلتها في بعض ربوع اليمن 
باحثة عن عمها، يلمس مدى انحالل الزمن واندالق تفاصيله الراهنة التي تترى وتتسرب آنيًا.

»اليوم غرناطة غائمة في ضباب خفيف.. تشف مثل عروس تحت إكليل الزفاف.. تسحب 

)1( الرواية. ص 76
)2( الرواية. ص 116
)3( الرواية. ص 193
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طرحة النور على القباب.. األبراج والكنائس.. أش�جار اللوز وأش�جار الس�رو.. نهر )حدرو( 
والبساتين. ضباب شفيف يحط مثل حلم تود أن ال تصحو منه.. ولكنه يومنا األخير.. غرناطة 

تودعنا من خلف غاللة ربيعها الساحر. النملك أن نتمسك بها أكثر..«)1(. 
فالزمن في هذه الفقرة ينس�اب آنيا كذلك، وهذا االنس�ياب اآلني يوهمن�ا بالواقعية، وكأننا 

نمارس تجربة وداع غرناطة توًا، ونستنشق عطر الضباب الشفيف الذي يسدل غاللته عليها.

ج - الزمن المطلق:
 وه�و زم�ن ميتافيزيق�ي ذاتي غير قابل للقي�اس، ويتراءى لنا هذا الزمن م�ن خالل كثير من 

المواقف الروائية في هذا النص، ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بما يأتي:
موق�ف تالش�ي الخط الفاصل بين األزمنة، وهو موقف وهم�ي موضوعيًا أو علميًا، ولكنه 

حقيقي ذاتيًا أو نفسيًا.
ونج�د في الرواية مواقف كثيرة يتالش�ى فيها الخط الفاص�ل بين الماضي والحاضر أو بين 

الحاضر والمستقبل في ذوات الشخصيات الروائية.
إن »موضي« تتساءل، وهي تقف منبهرة أمام آثار الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، 

عما إذا كان صناع تلك الحضارة قد غابوا حقًا أم أنهم ما يزالون قائمين؟
فقد »زالت ممالكهم والمكان ما زال يشهد بذاكرتهم.

ما زالت هالتهم تعيش في المكان..
»ال غالب إال الله«

نقش على جدار.. ما زال حيًا.. ينبض بذاكرة المكان.
بذاكرة اليد التي نقشت.

بذاكرة الملوك التي أمرت بالنقش..
بالمدينة.. الناس.. حياتهم.. تاريخهم.. زمنهم.

فهل ذهبوا حقًا؟!

)1( الرواية. ص 47
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وإذا كان غيابهم حقيقة..
فكيف ينبض المكان بهذا الحضور؟!« )1(.

وف�ي موقف آخر ن�رى الزوجة الهندية »كماال« تصر على أن تح�رق حية بعد موت زوجها 
معتق�دة أنها س�وف تتحد معه ف�ي الموت كما اتحدت مع�ه في الحياة، وتحاول »راش�يل« أن 
تثنيها عن عزمها دون جدوى، ألنها كانت مأخوذة بإحساس عارم بأنها »ستولد من جديد«)2(. 

إنه تداخل الحاضر بالمستقبل في ذاتية »كماال« إذن.
د ـ الزمن الشـعري: ويتراءى لنا من خالل ظاهرة التناص الشعري، وخاصة في المذكرات 
التي كتبتها »موضي« في أس�بانيا«)3( ومن خالل ظاهرة التناص الديني الذي كان يتخلل س�يرة 
الفت�اة اليهودي�ة »راش�يل« التي كان�ت تتمثل بنصوص من الت�وراة)4(، هذا فض�اًل عن األزجال 
الش�عبية اليمنية التي تخللت الرواية)5(، وخاصة في القس�م الرابع من الرواية )أو الحجر الرابع 

كما تسميه الكاتبة(.
وفض�اًل ع�ن هذا فإن أس�لوب الكاتب�ة ال يخلو من ش�اعرية، بل إن هناك مقاط�ع كثيرة في 
الرواية تش�كل ظاهرة ترهل في البناء الروائي، ويمكن فصلها عن المتن النصي دون أن يختل 
المبنى أو المعنى.وللتدليل على ذلك نتمثل ببعض النصوص التي تؤنسنا إلى ذلك؛ فمن هذه 

النصوص تلك الفقرة التي صّدرت بها الكاتبة القسم الثاني من روايتها )أو الحجر الثاني(:
»خطوة على خطوة

طريق على طريق
مسار على مسار

أثر على أثر
تراث على تراث

حضارة على حضارة
)1( الرواية. ص 32
)2( الرواية. ص 77

)3( يرجع إلى ص 33، 43، 47، 48، 49، 51
)4( يرجع إلى ص 71، 217، 218، 236

)5( يرجع إلى الرواية. ص 185، 193، 205، 215، 219، 225
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عظام على عظام
عشق على عشق
خيانة على خيانة

ألم على ألم
حزن على حزن 
فراق على فراق 
موت على موت

وداع على وداع«)1(.
فعل�ى الرغم من أن هذه الفقرة الش�عرية تؤدي وظيفة اإليحاء باإلس�قاط التاريخي وتومئ 
إلى التماثل بين المواقف الروائية القديمة والراهنة، وتؤكد التواصل الحضاري البش�ري العام 
ال�ذي تصنع�ه أمة واحدة بعينه�ا، نقول: على الرغم من ذلك كله فإننا نس�تطيع أن نس�قط هذه 

الفقرة دون أن يتأثر بناء الرواية.
وم�ن ه�ذه النصوص كذلك م�ا يطالعنا ف�ي الرواية من خطابات ش�عرية تتخل�ل الخطاب 
الس�ردي، كأن تص�در الكاتبة القس�م األول م�ن روايتها )الحجر األول/ غرناط�ة( بفقرة ذات 

نكهة شعرية نقتطف منها ما يأتي:
»من أين يأتي الفراق؟

وإلى أين يذهب؟
إنه حركة..

حركة الفراغ في الفراغ
الحركة في ذات اتجاهها

البعد واالنتقال
جسد فرغ من المكان.. األهل.. الذاكرة.. الوطن

الجسد ما زال في المكان، ولكن ذاكرة المكان فارقته«.

)1( الرواية. ص 53
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 فالمالحظ أن الكاتبة تطل علينا من خالل هذه النصوص الشعرية من حين إلى آخر وكأنها 
تحرص على إسماع صوتها الخاص بين أصوات الشخصيات الروائية األخرى، وهو ما يضفي 

على هذه الرواية مسحة ذاتية.
***

وأي�ًا م�ا يك�ون األمر، فإن فوزية ش�ويش الس�الم في ه�ذه الرواي�ة تفيد كثيرًا م�ن رحالتها 
الس�ياحية كم�ا يبدو؛ فق�د ارتحلت عب�ر المكان وعب�ر الزمان م�ن غرناطة إلى الهن�د، ثم إلى 
اليمن، ومن الزمن التاريخي الموضوعي القديم والمعاصر إلى الزمن المطلق الذاتي المتس�م 
بالديموم�ة )بمفهوم برغس�ون(، وأحس�بها تؤس�س في ه�ذه الرواي�ة لنمط جديد ف�ي الكتابة 
الروائي�ة العربي�ة، وه�و نمط رواي�ة أدب الرحالت، حيث يت�م التزاوج بين نوعي�ن أدبيين هما 

الرواية وأدب الرحالت، وتمتزج جماليات هذين النوعين في بناء متكامل موحد متناغم.
* * *
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 أطروحة الهوية في رواية »األرجوحة«
لـ »حمد الحمد«

يحاول الكاتب الكويتي »حمد الحمد« في روايته »األرجوحة« أن يرصد كثيرًا من الظواهر 
االجتماعية واالقتصادية والسياس�ية والثقافية رصدًا جمالّيًا ال يخلو من نزوع توثيقي، إلى حد 
أن كاتبة مثل »خولة القزويني« تعد هذه الرواية »أول هدية يمكن أن تمنح لكل مثقف زائر يأتي 
إل�ى الكوي�ت باحًثا عن جغرافيا وبيئة هذا المجتمع متلّمس�ًا ضوءًا ش�ّفافًا كي يدخل إلى واقع 

اإلنسان الكويتي«)1(.
والحقيق�ة أن هذه الرواي�ة، على الرغم من نزوعها الس�ياحي االجتماعي، تركز على قضية 
اجتماعي�ة بعينها، وتعالجها بوصفها أطروحة يتكئ عليها الخطاب الروائي ش�كاًل ومضموًنا، 
مبنًى ومعنًى، أما ما عدا ذلك من »تيمات« فإنها تظل هواجس ثانوية أو هامشية تأتي في السياق 

ال في المتن.
وه�ذه األطروح�ة التي ترك�ز عليها »األرجوحة« ه�ي أطروحة الهوية الت�ي أخذت تحظى 
باهتم�ام كثي�ر من الكّت�اب المحليين والعالميي�ن الذين أرادوا أن يتش�بثوا بثقافاته�م في عالم 

يتعرض لرياح التغيير العولمي.
وقب�ل الول�وج إلى لب ه�ذه األطروحة كما عالجته�ا الرواية، يجدر بنا أن نق�ف قلياًل عند 

مفهوم »الهوية« التي تثير جداًل كبيرًا بين المفكرين المعاصرين، وخاصة العرب منهم.
تع�د الهوية »محصل�ة معطيات الميراث الثقاف�ي واالجتماعي والقوم�ي والديني لدى أي 
جماع�ة أو أي ش�عب أو أي أم�ة«)2(، عل�ى ح�د تعبي�ر الدكتور عبد اإلل�ه بلقزي�ز، ولكن هذه 
»المحصلة« تظل محل خالف بين المفكرين الذين يرى بعضهم أنها ثابتة ومحددة للخصوصية 
والتميز، أو يفترض فيها أن تش�كل »ثباًتا في الحال ووحدة في المبتدأ أو المآل«)3(، بينما يرى 
بعضه�م اآلخر أنها ال تعدو أن تكون أقانيم وهواج�س »ذهنية خالصة، ونوعًا من آليات عقلية 

)1( نقاًل عن قفا غالف رواية »األرجوحة« لحمد الحمد. منشورات المسارات. الطبعة الثانية. الكويت 2004
)2( الدكتور عبد اإلله بلقزيز: أسئلة الهوية العربية في عصر العولمة. بحث منشور ضمن كتاب »الهوية العربية في 

عصر العولمة«. دار الخليج. الطبعة األولى. الشارقة 2006 ص 48
)3( نقاًل عن »هواجس الهوية« للدكتور تركي الحمد. ضمن الكتاب ذاته. ص 29
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للدفاع عن الذات المأزومة والمهزومة«)1(، و»صيرورة تاريخية«)2( متغيرة.
وإذا كان المقام ال يتس�ع لمناقش�ة ه�ذه القضايا الفكرية في هذه العجال�ة، فإن ما ينبغي أن 
نلفت النظر إليه منذ البداية أن »حمد الحمد« يعالج إش�كالية الهوية بوصفها انتماء عش�ائرّيًا أو 
قبلّيًا يقوم على الوشائج الدموية النقية والروابط الثقافية القبلية األصيلة التي يمكن أن تتناقض 
م�ع القيم النقلية الروحية الس�لمية، كما يمكن أن تتناقض م�ع القيم العقلية الوضعية التي تقوم 

عليها الدولة المعاصرة، وهو ما سنراه في سياق تحليل المتن الروائي.
ومؤدى هذه الرواية أن »شافي« الفتى الموظف في شركة النفط، الذي ما فتئت والدته تحثه 
على الزواج، يتعرف إلى الفتاة »مريم« المدرس�ة من خالل حادث تصادم س�يارتيهما، ويسعى 
إل�ى الزواج منها، ولكن والدته وس�ائر أقاربه يرفضون ذلك بش�دة، بحج�ة عدم انتماء »مريم« 
إلى فروع العش�يرة الكويتية األصيلة التي ينتمي إليها.ولكن عالقة الحب التي كانت تربط بين 
»ش�افي« و»مريم« كانت أقوى من أواصر العشيرة، ولذلك يتمرد »شافي« على قيم القبيلة بعد 
ت�ردد، ولكن�ه ما يلبث أن يكتش�ف أن زوجته لم تكن تنتمي إلى أي قبيل�ة، بل كانت لقيطة عثر 
عليها متبنيها »الش�يخ يوس�ف« على عتبة مس�جد، فحملها إلى زوجته العاقر التي تشفق عليها 
وتربيها وتطلق عليها اس�م »الفراش�ة«، لوش�م منقوش على كتفها، فتنشأ في منزل ذلك الرجل 
الطي�ب، وهي تجهل أي ش�يء ع�ن ماضيها، إلى أن تتزوج من »ش�افي« ال�ذي أحبته وفضلته 
على الدكتور »ناجي« الطبيب الذي س�بق له أن طلب يدها، وظلت س�عيدة بزواجها ردحًا من 
الزمن، لم ينغص عليها حياتها سوى مكالمة هاتفية من مجهول تلقاها زوجها: »لماذا تزوجت 

الفراشة.. ألم تر ذلك الوشم األخضر على أعلى كتفها من الخلف؟«)3(.
وهنا يعصف الشك ب� »شافي« الذي يرتاب في زوجته فيهجرها، وُيهمل مظهره هائمًا على 
وجه�ه، وه�و ما يجعل »مريم« تس�تدرجه وتل�ح عليه كي يبوح لها بس�ر هذا التغي�ر الكبير في 
حياته، وعندما يخبرها بس�ره المؤرق ال تدافع عن نفس�ها، وإنما تطلب منه أن يزور )والدتها( 
حتى يعرف قصة وش�م »الفراش�ة« على كتفه�ا، فيفعل، ولكننا نفاجأ بتل�ك الوالدة تحكي عن 
قص�ة أخ�رى غير متوقعة، وهي قصة التقاط »مريم« من عتبة المس�جد وتبنيها، وبما أن كاًل من 

)1( الدكتور تركي الحمد: »هواجس الهوية«. ضمن الكتاب نفسه. ص 29
)2( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

)3( حمد الحمد: األرجوحة. ص 302
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»مريم« و»ش�افي« لم يكونا على علم بهذا الس�ر الدفين، فإن حياتهما الزوجية تصبح في مهب 
الريح؛ ف� »مريم« تنهار عصبّيًا، ثم تتخذ قرارًا باالس�تقالة من المدرس�ة كي تعمل في دار رعاية 
األيتام، آملة أن تمسك بأي خيط يؤدي بها إلى اكتشاف حقيقتها ويقودها إلى أبويها الحقيقيين، 

وأصبح السؤال الوحيد الذي يؤرقها هو سؤال الهوية:
»هذه ليست مريم.. إذن من أنا؟«)1(.

أم�ا »ش�افي« فإنه يصاب بالذهول بعد اكتش�اف حقيقة زوجته: فكي�ف يواجه اآلخرين من 
أبناء عشيرته بهذه الزوجة التي لم تعد واهية النسب فحسب، بل مجهولة النسب؟!

ولذل�ك نرى »ش�افي« يهجر بيت الزوجية ويس�افر إل�ى »الرياض« متذّرع�ًا بزيارة صديقه 
»صالح الفوزاني« الذي سبق له أن تعرف إليه في لندن عندما كان موفًدا من الشركة التي يعمل 

بها، والذي سبق له أن زاره مع صديقه الحميم »سعد« كي يحضر حفل زفافه الثاني.
ولكن ضمير »ش�افي« اإلنساني يستيقظ في أعماقه، فيقطع زيارته إلى الرياض، ويعود إلى 

»مريم« بعد أن تاه في الصحراء وأوشك أن يلقى حتفه.
لقد عاد »شافي« من تلك الرحلة مخلوقًا جديدًا، وكأنه شرب من نبع القيم الروحية في تلك 
األرض المقدس�ة، فش�في من أوصابه وأوهامه التي نس�جتها مواضعات وأعراف اجتماعية ال 
تمت بصلة إلى اإلنسانية، وهو ما نستأنس إليه بالحوار اآلتي الذي يدور بين »مريم« و»شافي« 

بعد عودته:
» - لماذا أنا أعيش معك يا شافي؟

التفت إليها..
- ولماذا؟!

- أنا.. ألسُت عارًا عليك؟
لم يستطع الرد.. وإنما قال بارتباك:

- ولماذا ال نتحدث بصراحة؟!
- لنتحدث بصراحة.

)1( الرواية. ص 353
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- لماذا ال تتخلى عني كما تخلى عني أهلي؟!
- ال أستطيع أن أتخلى عنك يا مريم ألنك زوجتي.

- ولكن أنا عاٌر عليك.. وإنسانة ال تعرف هويتها.
- لم أتحدث معك في هذا الموضوع.. أنا قبلتك كما أنت.

- ولكن في قلبك حتمًا أشياء أخرى.
- مثاًل..

- مثاًل.. قد تبحث عن إنسانة أخرى تتوافق مع منزلتك االجتماعية.
 استاء شافي من هذا الحديث:

- ولماذا هذا الحديث حيث الهدف منه استفزازي؟
- لم أستفز أحًدا يا شافي ولكن..

- الحقيقة يا مريم.. أنت زوجتي، وطالما أحبك فأنا معك إلى النهاية.
- وما هي النهاية؟!

- النهاية هي أن نعيش بهدوء ونبتعد عن إثارة هذه المواضيع.
- ولكن أنا...

- أعرف.. أنت الفراشة الجميلة التي أحببتها، وكنت المتسبب في خلق هذه الصدمة.
- ولكن يفترض أن تتغير قناعاتك عندما تكتشف حقيقة زوجتك.

- الحقيقة ال تغير شيئًا، طالما أنت إنسانة لم ترتكبي إثمًا يذكر.
- ولكن هل تعرف حقيقة مريم؟

- أعرف مريم.. وال شأن لي بالماضي.
- أنا يا شافي ال أعرف مريم.. وأنا اآلن أبحث عن حقيقة مريم.. وسأكتشفها حتمًا«)1(.

إنه مقتطف من حوار طويل يدور بين »ش�افي« و»مريم«، ويكتش�ف مدى تغير الزوج الذي 
تحرر من أعراف القبيلة التي تش�كل هوية بالمفهوم الس�ائد، وتغير الزوجة التي أصبح هدفها 

)1( الرواية. ص 438 - 439
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في الحياة هو البحث عن هويتها.
وقد استطاعت هذه الزوجة أن تتعرف إلى أبويها وتكتشف أن والدها »مشاري الشنجعاني« 
كان ق�د أح�ب والدتها »أمين�ة« الممرضة الت�ي كانت ترعى وال�ده »خليفة الش�نجعاني« تاجر 
األخش�اب الثري، ولكن والديه رفضا زواجه من تلك الممرضة الشآمية؛ ألنهما كانا يخططان 
لتزويج�ه »من بنات أكبر العائالت المعروفة«)1(، ولكن »مش�اري« يتم�رد عليهما ويتزوج من 

»أمينة« عرفّيًا، ثم يموت في حادث سير، وزوجته حامل منه ب� »مريم«.
ويظل »خليفة الش�نجعاني« يكابر ويتنكر ل� »أمينة«، ولكنه في نهاية المطاف يعترف رسمّيًا 
بحفيدته »مريم« التي كانت تحرص على مقابلته، وانتزاع اعترافه قبل وفاته في المش�فى؛ ألنه 

كان على علم بمالبسات والدتها ووضعها على عتبة المسجد، وعودة والدتها إلى الشام.
وإضاف�ة إلى هذه األحداث التي تش�كل جديلة الرواية الرئيس�ة هن�اك تراكم من األحداث 
األخ�رى الجانبي�ة، من مثل تلك األحداث المتصلة بإخفاقات »صال�ح الفوزاني« في زيجاته، 
وتل�ك األح�داث المتصل�ة بالعمالة الواف�دة التي عالجه�ا الكاتب من خالل ش�خصيتي »أبو 
شريف« المصري الموظف في المكتبة البلدية، وخوفه الدائم من قرار االستغناء عن خدماته، 
و»ذو الفقار« اآلس�يوي العامل في المكتبة وغرامياته التي أفضت به إلى الس�جن، حيث يطيب 

له المقام مستمرئًا حياة الدعة:
»أكل ببالش. نوم على كيفك«)2(

هذا فضاًلً عن األحداث األخرى المتعلقة بمعركة االنتخابات البلدية، والمنافسة الشديدة 
بين القبائل والعش�ائر، وخيبة أمل »مجبل الرزاز« ابن عم »شافي« في الفوز بتلك االنتخابات، 
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها »شافي« من أجل مؤازرته، واألحداث المتصلة بزواج 
»إيم�ان« الموظفة  في المكتب�ة من الدكتور »ناجي« الذي توفي في ح�ادث مرور، واألحداث 
المتصلة بوالد »أشواق« صديقة »مريم« الذي تقاعد وأحس باالغتراب وأخذ يبحث عن هويته 

الذاتية التي تمنحه االطمئنان دون جدوى.
وإذا كان الكاتب قد عبر عن رؤيته اإلشكالية للهوية من خالل الخطاب الروائي العام، فإنه 

)1( الرواية. ص 564
)2( الرواية. ص 560
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عبر عنه أبلغ تعبير من خالل المواقف الحوارية الكثيرة في الرواية، وخاصة ذلك الحوار الذي 
كان يدور بين »شافي« وبين »مريم«، على نحو ما رأينا منذ قليل.

إن ذلك المقطع الحواري يكاد يلخص لنا موقف الكاتب من إش�كالية الهوية؛ فهو يرفض 
الهوي�ة بالمفه�وم القبلي العش�ائري، بوصفه�ا تتناقض مع الهوية اإلنس�انية، كم�ا تتناقض مع 

الهوية السياسية للدولة.
فالكاتب حلل طبيعة هذا التناقض تحلياًل روائّيًا إبداعيًا من خالل معاناة »شافي« و»مريم«، 
بوصفهما مناصرين للهوية اإلنس�انية، ومن خالل رص�د مظاهر الصراع في حلبة االنتخابات، 
بوصفه فاضحًا للعالقات القبلية وس�راديبها التي تكون حاس�مة في فوز هذا المرشح، وهزيمة 
ذل�ك، بغض النظ�ر عن مؤهالته العلمية والثقافية وكفاءته اإلدارية والسياس�ية، وهو ما يفصح 
عن�ه »الدكتور مطلق« الذي ترش�ح لخوض غمار تلك االنتخاب�ات صراحة في إحدى مقاالته 
الت�ي نش�رها بجريدة »ال�رأي«، حيث يذك�ر »أن القبيلة هزم�ت مؤهالته العلمي�ة، وأن مؤهله 

األكاديمي لم يزكه أمام أفراد قبيلته«)1(.
وأيًا ما يكون األمر، فإن »حمد الحمد« في هذه الرواية يحلل الجانب الس�لبي من أطروحة 
الهوي�ة الت�ي أخ�ذت تتخلخل في ضوء الم�د العولمي وظاه�رة المثاقفة أو »الُهجن�ة الثقافية« 
عل�ى حد تعبير إدوارد س�عيد، وهو بذلك يقف على طرفي نقيض م�ن كتاب خليجيين آخرين 
يتحس�رون عل�ى ذوب�ان هوي�ة القبيل�ة، على نحو م�ا يطالعن�ا في رواي�ة »أح�داث مدينة على 
الش�اطئ«)2( لمحمد حسن الحربي الذي شغل بهاجس المثل والقيم العربية البدوية المهدورة 

في عالم يسعى إلى التوحد الثقافي واالقتصادي والسياسي في شكل دولة إقليمية.
* * *

وإذا أردن�ا أن نثم�ن ه�ذه الرواي�ة جمالّيًا فني�ًا فإننا نس�جل بداية محاول�ة الكاتب لتوظيف 
أساليب السرد الشعبي كما تتراءى في »ألف ليلة وليلة«، وخاصة أسلوب التشويق.

إن الرواة في »األرجوحة« يحاكون أس�لوب »ش�هرزاد« التي كانت تتعمد قطع الس�رد كي 
تضمن اس�تمرار فضول »ش�هريار«، ولكن رواة »األرجوحة« يفتعلون ه�ذا القطع بتكراره من 

)1( الرواية. ص 193
)2( محمد حسن الحربي: أحداث مدينة على الشاطئ. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1986
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حين إلى آخر، على نحو ما كان يفعل »شافي« الذي قّص كثيرًا من األحداث المتصلة بصديقه 
»صالح الفوزاني« على امتداد مس�افة رحلته إلى »الرياض« مش�ّوقًا صديقه »س�عد« الذي كان 

يتابع ذلك القص بشغف ويحرص على تواصله:
»- م�ا ه�ي حكايتك أنت يا س�عد.. هل وج�دت متعة في حكاية صالح.. ه�ل تريد حكاية 

العنود أم حكاية مريم؟
رد سعد:

- ال.. دعنا اآلن نكمل حكاية العنود.. قبل أن نصل ]إلى[ الرياض.
- أعتقد أنني اآلن منهك، أش�عر بالتعب، دعنا نتوقف عند أقرب اس�تراحة.. السيارة حتما 

بحاجة إلى الوقود..« )1(.
هكذا كان »شافي« يتعمد أن يقطع خيط السرد بحجج واهية، كحجة التعب أو حجة الوقود 

وما إلى ذلك.
وه�ذا التقطي�ع يت�راءى لن�ا بوض�وح كذلك في قص�ة »مري�م« الت�ي كان العج�وز »خليفة 
الش�نجعاني« يكش�ف عن ماضيها ويتعمد إيقاف الس�رد بحج�ة تناول ال�دواء، أو قدوم أطباء 

لالطمئنان عليه، أو نهاية موعد الزيارة، على نحو ما نرى في الفقرة اآلتية:
»- ماذا قلت باألمس.. باألمس كنت متعبًا.

- باألمس تكلمت عن طفلة صغيرة.
وهنا نظر إليها الشنجعاني وقال:

- طفلة صغيرة وجدت على باب مسجد عام... وعلى كتفها عالمة.
- نعم. عليها عالمة بلون أخضر.

التفت إليها الشنجعاني:
- نعم يا ابنتي، وكان عليها عالمة طائر أو فراشة.

- نعم.. كيف عرفت؟
توقف الشنجعاني عن الحديث ثم نظر إلى ساعته وقال:

)1( الرواية. ص 41
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- ال أستطيع الحديث.. سيأتي اآلن جيش األطباء.. ها هم..
وفجأة فتح باب الغرفة ودخلت مجموعة من األطباء.. ويأتي صوت الشنجعاني:

- يا ابنتي.. غدًا سأكمل حديثنا«)1(.
إن الراوية »الش�نجعاني« في هذا الموقف ما يكاد يس�تأنف الس�رد حتى يقطعه من جديد، 

وهو يؤكد مبالغة المؤلف في محاكاة أسلوب »ألف ليلة وليلة« محاكاة ال تخول من افتعال.
وم�ن مالم�ح تمثل أس�لوب »أل�ف ليلة وليلة« في ه�ذه الرواية ما أش�رنا إليه آنف�ًا من كثرة 
األحداث الثانوية حول الحدث الرئيس؛ إذ إن تلك األحداث كانت تتناسل وتتكاثر على نحو 

ما يطالعنا في »ألف ليلة وليلة«.
ولكن »الحمد« لم يكن يس�تهدف اإلدهاش والتش�ويق من وراء تناسل األحداث فحسب، 

كما نرى في »ألف ليلة وليلة«، ولكنه كان يستهدف رصد جوانب الواقع الكويتي الراهن.
ولعل أهم ما يستحق التسجيل كذلك في مجال تثمين األداء الجمالي الفني في هذه الرواية 
ه�و النزوع الس�ينمائي الذي يتراءى ف�ي كثرة الحوار والمواقف الدرامي�ة، وازدحام األحداث 
والمفاجآت دون حرص على استبطان الشخوص الروائية، كما يتراءى في السرد الموضوعي 
ال�ذي اس�تخدمه كتاب عالمي�ون كان لهم صلة وثيقة بالس�ينما؛ من أمث�ال »آالن روب غرييه« 
و»إرنس�ت هيمنغواي« و»نجيب محف�وظ«، و»مرغريت دورا«، و»جان كوكتو« وغيرهم ممن 
كتبوا الس�يناريو، أو وظفوا األساليب السينمائية في كتاباتهم الروائية، محتفلين باللغة السمعية 
البصرية والمش�هدية والمفاجأة والتوليف )المونتاج(، وما إلى ذلك من تقنيات مس�تلهمة من 

السينما)2(.
ويمكن أن نس�تأنس إلى هذا النزوع الس�ينمائي في هذه الرواية كذلك بحضور الس�ينما في 
ذهن الكاتب الذي كان يذكر مواقف س�ينمائية بألس�نة ش�خوص روايته في كثير من الفقرات. 

ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بالجمل اآلتية:

)1( الرواية. ص 538 - 539
الرواية والسينما.. مسارات مقارنة« للدكتور جهاد عطا نعيسة.  البصرية:  )2( يرجع إلى »الرواية والسرود السمعية 
الحادي عشر  الثقافي  القرين  الرئيسية لمهرجان  الندوة  السرد/ أعمال  العربية.. ممكنات  »الرواية  ضمن كتاب 
11 – 13 ديسمبر 2004«. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الطبعة األولى. الكويت 2006 

ص 165 - 192
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- »وحكايتك تشبه األفالم السينمائية«)1(.
- »الشنجعاني هذا... ليس لديه معلومات وإنما لديه قصص.. أفالم«)2(.

- »يبدو ما ستفعلينه كما يحدث في األفالم السينمائية«)3(.
- »هذا أسلوب األفالم البوليسية«)4(.

كم�ا أن طريق�ة عرض األحداث وتقديم الش�خوص والمواقف الروائي�ة تومئ إلى أنه كان 
يريد أن يكتب عماًل روائّيًا قاباًل للتصوير السينمائي، وهو ما نلمسه في الفقرات اآلتية:

- »دخلت إلى المكتبة، ها هي أش�واق تستقبلها باألحضان، وترى مالمح أبو شريف وهو 
يبتسم كعادته، وتبدو تلك االبتسامة تصّنعًا تخفي خلفها الكثير من الهموم«)5(.

- »ه�دوء وأوراق مبعثرة في إحدى الغ�رف، كتب على الطاوالت، يجلس وقد بدت على 
خصالت ش�عره الجانبي ش�عيرات بيضاء تحدد مالمح الزمن، يلتف�ت، يرقب أحد المترددين 
عل�ى مكتبة الصباحية، يقدم هذا الزائر له ورقة صغيرة كتب عليها أس�ماء بعض الكتب، عرف 

أنه أحد أولياء األمور«)6(.
- »ها هو يعود إلى المنزل، تنتظره والدته كطفل صغير يحمل حقيبته عائًدا من المدرسة.. 

يقبل نحوها، تحتضنه وتفرح بعودته سالمًا«)7(.
يس�رد الكاتب في هذه الفقرات األحداث س�ردًا موضوعّيًا بصرّيًا وكأنه عدسة »آلة تصوير 
فيديو«، وهو ما يطرح سؤااًل مشروعًا عن جوهر الرواية وجوهر السينما؛ فهل يجوز أن ينقلب 

الروائي إلى »سينوغرافي« أو كاتب »سيناريو«؟
الحقيقة أن الرواية ال تستطيع أن تستغني عن البعد البصري في السرد، وخاصة في وصف 
الحي�ز أو الفضاء والش�خوص، كما أن لغة الرواية ال تس�تغني عن مس�توى الحوار والمواقف 

)1( الرواية. ص 497
)2( الرواية. ص 573
)3( الرواية. ص 414
)4( الرواية. ص 566
)5( الرواية. ص 295
)6( الرواية. ص 114
)7( الرواية. ص 107
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ب ال يختصر سائر األنواع األدبية فحسب، وإنما يختصر الفنون  الدرامية، ألنها فن سردي مركَّ
المبتكرة المعاصرة كذلك، من مثل السينما واإلذاعة وشبكة المعلومات.

ولكن الس�رد أو الكلمة المس�موعة تظل أكثر حضورًا في الرواي�ة، وبتعبير آخر: فإن البعد 
البص�ري في الرواي�ة ينبغي أال يكون طاغيًا على البعد الس�معي، كما أن اإلس�راف في النزوع 

البصري يحول دون الولوج إلى أعماق الشخوص وتحليل نفسياتهم.
* * *

وال�ذي نخل�ص إلي�ه أن »حم�د الحمد« ف�ي روايت�ه »األرجوحة« يعال�ج إش�كالية الهوية 
بوصفه�ا أطروح�ة ال تيمة من تيم�ات الواقع الكويتي الراهن فحس�ب، مّتخ�ذًا موقفًا مناهضًا 
لمفه�وم الهوي�ة التاريخي التقليدي الس�ائد الم�وروث الذي تغذي�ه النزعة القبلية العش�ائرية، 
ومبّشرًا بمفهوم جديد للهوية مناقض للمفهوم الرائج قبلّيًا، وهو المفهوم اإلنساني أو المفهوم 
السياس�ي أو الوطني الذي يس�هم في حفظ قيم الش�عب أو األمة التي تتسم بالمساواة والحرية 
والعدل، ال قيم العشيرة التي تتسم بالعنصرية الضيقة التي تفتت شرائح المجتمع، وتعمل على 

تشّظي قيمها المتماسكة.
لقد أفاد »حمد الحمد« في هذه الرواية من أس�اليب الموروث الس�ردي الش�عبي، وخاصة 
كتاب »ألف ليلة وليلة«، كما أفاد من تقنيات السينما وأساليبها البصرية، وهو ما يميز الخطاب 

الروائي عند »حمد الحمد« ويؤكد اختالفه عن معاصريه من كتاب الرواية الكويتية.
* * *
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مصادر دالل خليفة في رواية »من البحار القديم«

لع�ل م�ن الصع�ب أن نح�دد المصادر التي يس�تقي منه�ا الكات�ب الروائي مادت�ه الروائية؛ 
فه�ي كثي�رة ومتنوعة، ومن أش�هرها المصدر الذاتي الف�ردي، على نحو ما يطالعن�ا في الرواية 
الرومانس�ية والرواية الس�يكولوجية؛ والمصدر االجتماعي، على نحو ما نرى في سائر أعمال 
كت�اب الرواية االجتماعية؛ والمصدر التاريخي الذي يتراءى ف�ي الرواية التاريخية؛ والمصدر 
العلم�ي، عل�ى نحو ما نرى في رواية الخيال العلمي؛ والمص�در الفولكلوري، على ما يطالعنا 

في الرواية الملحمية البطولية.
وقد تتداخل هذه المصادر وتتقاطع وتتناص في العمل الروائي الواحد الذي يمكن تشبيهه 
بك�رة الثلج التي تتدحرج وتكبر مس�توعبة عناص�ر متنوعة تكون أكثر تعبيرًا ع�ن طبيعة الحياة 

المعاصرة المعقدة التي تتسم بالهجنة فيما تتسم به.
والرواي�ة الت�ي بين أيدين�ا تمتح من مصدرين رئيس�ين، هم�ا: المصدر الدين�ي؛ والمصدر 

األدبي تحديدًا.
وقبل تحليل هذين المصدرين في هذه الرواية يجدر بنا أن نلخص أهم أحداثها:

ت�دور أح�داث ه�ذه الرواية في ع�رض البحر، حي�ث تمخر عبابه س�فينتان ]الس�فينة ذات 
األل�واح، وس�فينة األع�داء[ تترب�ص كل منهما باألخرى، وتغي�ر عليها محاول�ة تدميرها ومن 
عليها من البحارة، وذلك بس�بب حرص كل منهما على االس�تيالء على أوراق مخطوط قديم 
عثر على أوراقه المتناثرة في إحدى الجزر األنف النائية بحارة السفينتين، ثم أخذوا يتناوشون 
ويقتتلون فيما بينهم؛ فكل طغمة تريد أن تس�طو على أوراق الطغمة األخرى، وذلك بتحريض 

من رباني السفينتين.
استغرقت الحرب بين تينك السفينتين عدة سنوات، هلك خاللها كثير من البحارة األشداء 

الذين أخذوا على حين غرة فكانت لجة البحر مقبرة لهم.
ويس�تطيع »القبط�ان« ربان »س�فينة األع�داء« أن يحتال عل�ى ربان الس�فينة األخرى »ذات 
األلواح« فيفاوضه، ويقنعه بالتنازل عن األوراق التي بحوزته دون علم بحارته اآلخرين الذين 
ظلوا يكافحون ويحتملون أهوال العواصف واألعاصير والسغب واالغتراب من أجل الحفاظ 
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عل�ى تلك األوراق التي ال تق�در بثمن، الحتوائها على درر »الحك�م والعبر«)1( و»العلوم«)2(، 
والرتباطها الوثيق بشرف البحارة جميعًا)3(.

ونكتشف في نهاية المطاف أن ربان »ذات األلواح« تنازل عن أوراق المخطوط فباعها بعد 
اطالعه على مهارات ركاب »س�فينة األعداء« واختراعاتهم وعلومهم، وهو ما جعله يزهد في 
أوراق المخط�وط، ب�ل إن�ه لم يتورع عن إلق�اء بعضها في البحر بعد أن تخل�ى عنها »القبطان« 

نفسه)4(.
تستقي الكاتبة القطرية دالل خليفة في هذه الرواية مادتها الروائية – شكاًل ومضمونًا – من 

ثالثة مصادر رئيسة، هي: المصدر الديني؛ والمصدر األدبي؛ والمصدر الفولكلوري.

أ - المصدر الديني:
وه�و مصدر صريح تش�ير إلي�ه الكاتبة في نهاي�ة روايتها بقوله�ا: »وصلى الله على س�يدنا 
وحبيبنا محمد الذي حدثنا بحديث السفينة المجتمع الذي أوحى لي باختيار السفينة بيئة لهذه 

الرواية«)5(.
والمقصود »بحديث الس�فينة المجتمع« هو الحديث النبوي الش�ريف الموس�وم ب� »سفينة 

المجتمع« الذي أخرجه البخاري في صحيحه ونصه:
»ع�ن النعمان بن بش�ير، عن النبي ، قال: مثل القائم عل�ى حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم اس�تهموا على س�فينة، فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أس�فلها، فكان الذين في أس�فلها 
إذا اس�تقوا م�ن الم�اء مروا على م�ن فوقهم، فقالوا: لو أن�ا خرقنا في نصيبنا خرق�ًا ولم نؤذ من 
فوقن�ا، ف�إن يتركوهم وما أرادوا هلكوا،وهلكوا جميعًا، وإن أخ�ذوا على أيديهم نجوا، ونجوا 

جميعا«)6(.

)1( دالل خليفة: من البحار القديم إليك. دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. الدوحة )قطر( 1995 
ص 43

)2( يرجع إلى الرواية. ص 152
)3( يرجع إلى الرواية. ص 58

)4( يرجع إلى الرواية. ص 205
)5( الرواية. ص 211

 ،2361 رقم  فيه.  واالستهام  القسمة  في  يقرع  باب هل  الشركة،  كتاب   882/2 في صحيحه:  البخاري  أخرجه   )6(
نقاًل عن كتاب »أساليب التعبير األدبي« للدكتور إبراهيم السعافين وآخرين. دار الشروق للنشر والتوزيع. الطبعة 
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والحقيقة أن الكاتبة لم تس�تلهم من هذا الحديث فضاء الس�فينة فحس�ب، وإنما استلهمت 
دالل�ة م�ن الدالالت)1( الغزيرة التي تس�تفاد منه كذل�ك، ونعني داللة وحدة مصي�ر األمة التي 
يركب أفرادها سفينة واحدة؛ فإذا غرقت يهلك كل من كان على متنها، وإن نجت تكتب النجاة 

لكل الركاب.
والكاتب�ة تؤمئ إلى هذه الداللة – داللة المصير المش�ترك – في كثير من المواقف الروائية 
التي تثير فيها إش�كالية الديموقراطية أو الشورى، وتعرض لسياسة ربان »ذات األلواح«، الذي 
كان ف�ي البداية يحرص على إطالع بحارته على خططه في مواجهة »س�فينة األعداء« ويصغي 
إلى آرائهم، وخاصة آراء »البحار القديم« النبيه المحنك ذي الخبرة الطويلة، ولكنه ما يلبث أن 

يستبد برأيه، ويخفي خططه في التعامل مع »قبطان« السفينة األخرى.
ومن هذه المواقف التي تؤنسنا إلى داللة المصير المشترك في الرواية ما يأتي:

فف�ي موق�ف من ه�ذه المواقف ن�رى »الربان« يعق�د العزم عل�ى التفاوض م�ع »القبطان« 
واالتفاق معه على هدنة، ولكنه ال يريد أن يصارح سائر البحارة، بل يكتفي بمصارحة »البحار 

القديم« وحده:
»لقد أخبرتك بهذا ألنني أحب أن يش�اركني صديق قديم مثلك هذا الس�ر، ولكن ال داعي 

ألن يعرف البقية باألمر
- ماذا أقول لهم إذن، إنهم حتمًا سيسألون؟!

- ولماذا يسألون، لماذا هذا الفضول؟
- لقد اعتادوا معرفة كل شيء، ومن حقهم أن يعلموا بكل ما يتعلق بالمخطوط، ألم يقاتلوا 

األولى. عمان 1997. ص 59
مما يستفاد من هذه الحديث:  )1(

- وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.   
- استحقاق العقوبة بترك النهي عن المنكر، وتعذيب العامة بذنوب الخاصة.   

- في تطبيق شرائع الله وأحكامه صالح األفراد والمجتمعات واألمم.  
- يجوز للعالم ضرب المثل لتوضيح األوامر والنواهي وإبرازها.  

- وجوب احتمال أخف الضررين لدفع أكبرهما.  
- جواز القرعة. ]يرجع إلى كتاب »أساليب التعبير األدبي« اآلنف الذكر. ص 70[  
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من أجله؟، أرني من ليس به أثر ضربة أو كدمة أو جرح في سبيله«)1(.
وفي موقف آخر نرى »الربان« الذي اس�تقبل »قبطان« س�فينة األعداء اس�تقبااًل ودّيًا وأبرم 
مع�ه معاهدة صلح س�ّرًا، ويضن على »البحار القديم« بأس�رار ذلك الصل�ح المريب، فيراوغه 

على النحو اآلتي:
»- إنني أشعر بأنك بعيد جدًا عني، لم تعد الرجل الذي رافقته منذ زمن.

- ليتني أستطيع إخبارك بكل شيء، ليتني أستأنس بمشورتك!!
- ما الذي يمنعك من ذلك؟

- إذا ل�م تفه�م ما أفهمه، وترى ما أراه فس�تكون فج�وة بيني وبنيك، وهذا م�ا ال أريده أيها 
البحار القديم.

وتس�اءلت في س�ري: »أل�م تتكون الفج�وة بعد؟ ثم أال ت�رى أنك تزيدها اتس�اعًا بخوفك 
هذا؟«، ثم قلت له:

- وماذا في اختالف آرائنا؟ لَِم يتعّين علينا إما أن نرى ما تراه وإما أن نجهل األمر برمته؟
- ومن قال إنكم ستجهلون األمر برمته؟ ستعلمون بكل شيء في الوقت المناسب، عندما 

تصبح أنفسكم قادرة على قبوله.
- هل يتعين علينا قبوله؟

- البد من قبوله، ألنني ال أقبل ش�يئًا إال إذا ش�عرت أنه ليس لي خيرة من أمري غير قبوله، 
وأمري وأمركم واحد«)2(.

إن الرب�ان – كم�ا ن�رى – ينفصل عن بحارته المخلصين األوفياء ش�يئًا فش�يئًا؛ فقد كان في 
البداية يشاورهم، ثم أصبح يخفي عنهم أسراره وال يبوح إال ل� »البحار القديم«، ثم بات يخادع 
»البحار القديم« وال يستش�يره، وفي نهاية المطاف يس�تبد برأيه استبدادًا مطلقًا، كما يطالعنا في 
موق�ف من مواق�ف الرواية، حيث يتخذ الع�دو صديقًا، بذريعة »المصالح المش�تركة«)3( التي 
تط�ورت إلى درجة أنها حملته على بيع المخطوط »معًنى«، أي بيعه »للحصول عليه مس�تقباًل 

)1( الرواية. ص 78 - 79
)2( الرواية. ص 138

)3( الرواية. ص 92
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مع بقيته«)1(، ويرفع شعاره: »ال شأن ألحد فيما أفعل، ومن ال يعجبه ِفعلي فليقفز إلى البحر«)2(!
إن رب�ان »ذات األلواح« في هذه الرواية يتجاهل مبدأ »المصير المش�ترك«، ويس�تبد برأيه، 
فتغرق الس�فينة »معنى« حين نش�اهد الربان نفس�ه يكتشف وبال سياس�ته المستبدة عليه وعلى 

بحارته، فيعترف بعجزه عن »اإلقدام«)3(، وبموت »روح المغامرة«)4( في أعماقه.

ب - المصدر األدبي:
يصع�ب حصر ه�ذا المصدر في عم�ل أدبي واحد؛ فهن�اك ثالثة نصوص أدبي�ة يحتمل أن 

تكون الكاتبة قد أفادت منها في بناء روايتها، وهي النصوص اآلتية:

1 - مسرحة »رجل برجل«)5( لبرتولد بريخت:

ومؤدى هذه المس�رحية أن »غالي غاي« الحمال المس�الم يس�وقه قدره إلى حانة »ليوكاديا 
بغبي�ك« حيث يعق�د صفقة مع ثالثة جنود احتجز رابعهم في معبد هندي كانوا قد س�طوا عليه 
ونهب�وه، ث�م أرادوا أن يبع�دوا عنه�م الش�بهات، وبمقتض�ى تل�ك الصفقة يح�ل »غالي غاي« 
مح�ل الجندي الرابع »جرايا جيب« فيرتدي الزي العس�كري اإلنجليزي، وينتحل هويته حتى 
ينج�و الجنود الثالثة ]وهم الذين كانوا يش�كلون مع زميله�م »جرايا جيب« وحدة خاصة[ من 
العقاب)6(،ويس�تطيع »غال�ي غاي« أن يؤدي دوره على أحس�ن ما يرام، بل إنه يصبح متعطش�ًا 

لسفك دماء البشر بحق أو بغير حق، بعد أن تذوق »لذة نكهة الدم«)7(، كما يقول هو نفسه.

2 - مسرحية »الملك هو الملك«)8( لسعد الله ونوس:

ملخ�ص ه�ذه المس�رحية أن الخليفة »ه�ارون الرش�يد« أرق ذات ليل�ة، فتنكر واصطحب 

)1( الرواية. ص 194
)2( الرواية. ص 179
)3( الرواية. ص 207

)4( الصفحة نفسها.
)5( برتولد بريخت: رجل برجل. ترجمة نبيل حفار. دار الفارابي. بيروت 1979

)6(يرجع إلى بقية تفاصيل أحداث هذه المسرحية ملخصة في كتاب »أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي« 
للدكتور الرشيد بوشعير. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 1996. ص 341 - 342

)7( برتولد بريخت: رجل برجل. ص 93
)8( سعد الله ونوس: الملك هو الملك. دار ابن رشد. الطبعة األولى. بيروت 1977
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وزي�ره بغي�ة التجوال ف�ي أزقة بغداد، وبينم�ا كان الخليفة ووزيره يتجوالن طرقت أس�ماعهما 
أمنية رجل اسمه »أبو عزة«، كان يأمل أن يتولى األمر والنهي يومًا واحدًا في حياته، وحينئذ قرر 
الخليفة أن ينزل ضيفًا في بيت ذلك الرجل وينادمه، ثم يدس له مخدرًا ثقياًل في ش�رابه ويأمر 

سيافه »مسرور« أن يحمله إلى القصر، حيث يستفيق صباحًا فيجد نفسه خليفة يأمر فيطاع.
ويتقمص »أبو الحس�ن« ش�خصية الخليفة بمهارة فائقة مورطًا هارون الرش�يد الذي أصبح 

خائفا على عرشه)1(.

3 - رواية »القلعة البيضاء«)2( ألورهان باموك:

م�ؤدى ه�ذه الرواية أن وح�دات من األس�طول التركي تعترض س�بيل س�فينتين صليبيتين 
كانتا قادمتين من »فينيس�يا« باتجاه »نابولي« محملتين بأس�رى من المسلمين، فاستطاعت تلك 
الوحدات أن تس�تولي على تينك الس�فينتين، وتحرر سجناءهما، وتأس�ر بحارتهما الذين كان 

فيهم بطل هذه الرواية الكاتب الذي يسرد أحداثها.
فف�ي غمرة اله�رج الذي هيم�ن على الس�فينتين عند تحرير الس�جناء الذين كان�وا يريدون 
االنتق�ام م�ن البحارة الصليبيين الذين كانوا يضربونهم بالس�ياط، يقع بط�ل الرواية في يد ربان 
تركي، كان نصرانيًا من أهل »جنوة«، ثم اعتنق اإلس�الم، وانخرط في الجيش التركي، ولذلك 

فإنه يعامله برفق، وخاصة عندما يرى كتبًا بحوزته.
وعندم�ا ُيس�أل الكاتب األس�ير عن مهنته يزع�م أنه طبيب، وهو يش�ير إلى كت�اب في علم 
التش�ريح كان بي�ن كتب�ه، ولذلك يعف�ى من األعمال الش�اقة، ويوضع تحت تصرف الس�لطان 
»ص�ادق باش�ا« ال�ذي كان يعاني م�ن وعكة صحية ف�ي جهازه الهضم�ي، فيحالف�ه الحظ في 

معالجته ببعض األدوية التي حضرها بنفسه.
وفي »إس�طمبول« يكتش�ف الكاتب أن في حاش�ية السلطان رجاًل كان يش�بهه تمامًا وكأنه 
توءمه، وهو »الخوجة« معاون الس�لطان الذي يس�تغل هذا الصنو األس�ير فيتعلم منه كثيرا من 
المهارات والعلوم، وخاصة فيما يتصل بتطوير األسلحة واأللعاب النارية التي يوهم السلطان 
يرجع إلى بقية تفاصيل هذه المسرحية بكتاب »أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي« للدكتور الرشيد   )1(

بوشعير. ص 337 - 339
 .)12( الجوائز  سلسلة  للكتاب.  العامة  المصرية  الهيئة  كمال.  إيزابيل  ترجمة  البيضاء.  القلعة  باموك:  أورهان   )2(

الطبعة األولى. القاهرة 2006 ص 94
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بأنها من ابتكاراته، فيغدق عليه من األموال واألوسمة.
ث�م يح�اول »الخوج�ة« أن يعتمد على نفس�ه في إجراء بع�ض البحوث العلمي�ة، ولكنه لم 

يستطع أن يتخلص من حاجته إلى الكاتب األسير الذي كان يسخر منه ومن أفكاره الساذجة.
وعندم�ا يغي�ر الكاتب مجاالت بحوثه من العلوم الوضعية ينص�رف إلى تأمل ذاته والكتابة 
عنه�ا آماًل أن يحاربه »الخوجة« ويتجنب الولع بتقلي�ده، و»يعثر على روحه الحقيقية«، يرتبك 

ويتلكأ ويخفق، الفتقاده الثقة بنفسه)1(.
ويصاب »الخوجة« بمرض الطاعون الذي كان قد تفش�ى بأس�طمبول، فينوب عنه األس�ير 
في القيام ببعض المهام، ولذلك نراه يخشى أن يموت ويحل محله األسير، ولكن هذا يفر من 

»اسطمبول« ويعيش في منزل مستقل متخذًا له عبدًا يخدمه.
* * *

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح اآلن هو السؤال اآلتي:
هل كانت كل هذه األعمال األدبية مصادر لدالل خليفة في هذه الرواية؟

الحقيق�ة أن�ه على الرغم من كون هذه األعمال األدبية جميعًا قد تناولت موضوعًا مش�تركًا 
وهو موضوع إمكانية انتحال هوية الغير، فإن كل عمل كان ينضح برؤى فكرية متميزة ومختلفة 

عن الرؤى األخرى التي يتضمنها العمل اآلخر.
فإذا كان برتولد بريخت يرمز إلى إمكانية تغيير اإلنسان من خالل نموذج »غالي غاي«، فإن 
س�عد الله ونوس يعبر عن صرامة النظام السياس�ي الذي يشكل الحاكم ويحبسه في قالبه دون 

أن يتأثر بتغير األفراد؛ فالرداء في مسرحة ونوس هو الذي يصنع الملك.
أم�ا باموك في »القلعة البيضاء« فإنه يش�غل بالتعبير ع�ن رؤى فكرية أخرى تتصل بالتماهي 
الحض�اري، وذلك بوصفه كاتبًا ينتمي إلى بلد يعاني من أزم�ة الهوية الثقافية ويحاول التنصل 
الت�ام من الحضارة اإلس�المية، على الرغم من جذوره التي تضرب ف�ي تاريخ تلك الحضارة، 
وهي الرؤى التي تش�كل هاجس�ًا رئيس�ًا في رواية دالل خليفة التي تحلل إش�كالية العالقة مع 
الغرب بأس�لوب روائي غير مباشر، وهو ما يجعلنا نرجح اتكاءها في روايتها على هذا العمل، 

دون استبعاد إفادتها من العملين اآلخرين.

)1( يرجع إلى الرواية. ص 98
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وهناك قرائن عديدة تؤنسنا إلى هذا الرأي، يمكن أن نجملها فيما يأتي:
1 - إن دالل خليف�ة تتخذ م�ن أوراق المخطوط الذي يعثر عليه البحارة في الجزيرة النائية 

تيمة رئيس�ة تتمحور حولها دالالت روايتها، وهذه التيمة تش�كل حضورًا قويًا في رواية باموك 
كذلك؛ فمنذ الصفحات األولى من »القلعة البيضاء« نرى األس�ير الكاتب مش�غواًل بمخطوط 

الرواية:
»لق�د عث�رت على هذا المخطوط في عام 1982 في ذلك األرش�يف المهمل بجوار مكتب 
رئيس مدينة جيبزي، الذي اعتدت أن أبحث فيه لمدة أسبوع من كل صيف، وفي قاع صندوق 

مليء باألوراق الرسمية والمستندات الحكومية«)1(.
2 - إن أح�داث رواي�ة دالل خليف�ة تجري في البح�ر، كما رأينا، وهو م�ا يطالعنا في رواية 

باموك في فصلها األول، حيث يجري الصراع في البحر بين سفن األتراك وسفن اإليطاليين.
3 - إن رب�ان »ذات األل�واح« في رواية دالل خليفة يقتفي آثار »س�فينة األع�داء« مناوئًا ثم 

مس�المًا ثم محاكي�ًا مولعًا بتقليدها والتماهي معها، مفرطًا في ذل�ك المخطوط الذي يرمز إلى 
الحضارة العربية اإلس�المية، وكذلك األمر بالنس�بة إلى »الخوجة« ال�ذي يولع بتقليد الكاتب 

األسير في رواية باموك ويتماهى فيه متخليًا عن شخصيته الذاتية.
وإذا كان رب�ان »ذات األل�واح« ق�د فقد إرادته فأصبح مش�دودًا إلى »س�فينة األعداء« التي 
بهرت�ه وجعلت�ه يلهث خلفها ال يس�تطيع أن يترك مس�ارها)2(، ف�إن »الخوجة« ه�و اآلخر يفقد 

إرادته، ويفقد القدرة على التفكير بمفرده، كما يصفه األسير الكاتب:
»أردت أن أقول له في وجهه إنه بدوني ال يستطيع التفكير إطالقًا، لكني لم أجرؤ، وغلفت 

كالمي بسمت من الالمباالة وقلت له أن يتجه في الحال وينظر في المرآة«)3(.

ج - المصدر الفولوكلوري:
يتراءى هذا المصدر بوضوح في ش�كل الس�رد الش�ائق الذي كان الراوي يبوح به ويقطعه 
كما كانت تفعل »ش�هرزاد« في »ألف ليلة وليل�ة« تمامًا، ولكنه كان يقطعه بقوله معتذرًا: »إنني 

)1( أورهان باموك: القلعة البيضاء. ص 1
)2( يرجع إلى ص 2007 من رواية »من البحار القديم«.

)3( أورهان باموك: القلعة البيضاء. ص 84
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أتثاءب اآلن ولم أعد قادرًا على مواصلة الكتابة، لذلك فقد حان موعد عودتي إلى فراشي«)1(، 
أو قول�ه »اعذرني ألني س�أترك القلم اآلن ألتمطى قلياًل.. لقد تأخ�ر الوقت والبد أن أتركك، 

فإلى لقاء قريب«)2(.
على هذا النحو كان يسرد »البحار القديم« عن مغامرات البحارة ورحالتهم وصراعهم مع 
العواصف واألعاصير أو مع »سفينة األعداء« كل ليلة، وإذا كانت »شهرزاد« تخاطب السلطان 
»شهريار« فإن »البحار القديم« كان يخاطب قارئًا مجهواًل في أزمة قادمة تقّدر بقرن أو يزيد)3(.
وقد حاولت الكاتبة أن تكسر رتابة السرد بالحوار في كثير من المواقف، على الرغم من أن 
ه�ذه المواقف كانت مفتعلة في كثير من األحيان، ويكفي أن نتمثل بموقف الحوار العش�وائي 
ال�ذي يدور بي�ن »البحار الجدي�د« و»الطاهي«)4(، كما حاولت الكاتبة أن تكس�ر رتابة الس�رد 
باللجوء إلى أس�لوب تيار الوعي)5(، أو الوصف، وخاصة وصف بعض ش�خوص الرواية، أو 

وصف األجواء االجتماعية والطبيعية على متن السفينة »ذات األلواح«.
إال أن ه�ذا الوص�ف كان تقريري�ًا س�اكنًا وليس وصف�ًا حركّيًا؛ وهو ما نلمس�ه بوضوح في 

وصف ربان »ذات األلواح« من وجهة نظر »البحار القديم«:
»وأن�ا أتف�رس في مالمح وجهه، في فم�ه المفتوح قلياًل، في الخطي�ن العميقين حول فمه، 
ف�ي أرنبة أنفه المحمرة، في عينيه العس�ليتين المحاطتين ببياض غير صاف تش�وبه صفرة زمن 

وحمرة سكر، ويكاد يخفيهما جفنان مغضنان قلياًل ونصف مسبلين«)6(.
وقد كانت لغة الكاتبة جزلة معجمية ال تخلو من النكهة الدرامية ونفحات الش�عر،  ويكفي 

أن نتمثل في هذا المقام بالفقرة اآلتية التي نقتطفها من تأمالت »الربان« في حياة بحارته:
»عندم�ا يرفعون عقيرتهم بالغناء ال أس�مع في غنائهم موج البحار العميقة، وس�حر البحار 
القصية، وال أرى السحب الهشة العالية التي تظلل البحر، وال ألمح فيه ظل الصواري أو أسمع 
صيح�ات الن�وارس، ال أش�عر فيه بهموم البح�ار القديم وحنين�ه إلى الش�طآن، أو ولعه بالبحر 

)1( دالل خليفة: من البحار القديم. ص 26
)2( المصدر نفسه. ص 47

)3( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 3
)4( يرجع إلى الرواية. ص 100 - 101
)5( يرجع إلى الرواية. ص 117 - 118

)6( الرواية. ص 173
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والس�فين.. إن أصواتهم جديدة لم يصقلها اإلبحار إلى الموانئ البعيدة، ولم تلفحها الش�مس 
وترطبها مياه البحر المالحة«)1(.

وق�د تتخل�ل لغة الكاتبة بعض الصور العفوية التي ال تخلو من طرافة وجمال، على نحو ما 
نلمس في الصور اآلتية:

- »والشمس طفلة تحبو نحو الكون بأشعتها الغضة«)2(.
- »الربان الذي كان ملقى على األرض كقطعة قماش«)3(.

- »التصقت بالطاهي. ظننت أنه مات. كان ملقى كقربة مهملة«)4(.
أم�ا الش�خوص الروائي�ة فلم تلق م�ا تحت�اج إليه من عناي�ة في رس�م أبعاده�ا االجتماعية 
والس�يكولوجية والمادية، بل إن الكاتبة تبخل عليها باألس�ماء فتطلق عليها صفات عامة، مثل 
»البح�ار القديم«، و»البحار الجديد«، و»الرجل المارد«، و»الطاهي«، و»القبطان«، و»الربان«، 

وما إلى ذلك.
ومن هنا جاءت هذه الشخوص باهتة تفتقر إلى نبض الحياة.

* * *
وال�ذي نخلص إليه أن »دالل خليفة« في هذه الرواية تمتح خاماتها من مصادر دينية وأدبية 
وفولكلوري�ة، ك�ي تعب�ر من خاللها ع�ن رؤية فكري�ة راهنة تتعلق بإش�كالية المثاقف�ة والهوية 
الحضارية والصلة مع اآلخر، وهي بذلك تتجاوز المشاكلة الحرفية، وتتجاوز الدائرة المحلية 

الخليجية إلى أفق عربي وعالمي أرحب وأخصب.
وقد جاءت رؤيتها الفكرية المجردة في أسلوب فني مقبول، على الرغم مما يثقله من نزوع 

تقريري في الوصف وتجريد في الشخوص واألداة اللغوية.
* * *

)1( الرواية. ص 44
)2( الرواية. ص 11

)3( الرواية. ص 159
)4( الرواية. ص 160
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 النزوع الدرامي في رواية 
 »دنيانا مهرجان األيام والليالي« 

لـ »دالل خليفة«

لع�ل م�ن أهم ما يميز الحركة األدبية الحديثة كونها تحرص على مد الجس�ور بين األنواع، 
خالف�ات للحركة األدبية الكالس�يكية التي كانت تس�عى إل�ى الفصل بين تل�ك األنواع فصاًل 
صارمًا على نحو ما يطالعنا في أعمال »كورني« و»راس�ين« و»موليير«؛ فالس�رد القصصي في 
عرف الكالس�يكيين ينبغ�ي أن يحافظ على هويته الجمالية المح�ددة، والدراما ينبغي أن تلتزم 

بجمالياتها الخاصة المختلفة عن جماليات السرد القصصي، على سبيل المثال.
وقد ورث الكالس�يكيون هذا التقيد عن أرس�طو الذي ميز بين الملحمة والدراما في سياق 

تعريفه للتراجيديا بوصفها »محاكاة تمثل الفاعلين، وال تعتمد على القصص«)1(.
إن األن�واع األدبية في العصر الحديث تتواصل فيما بينها تواصاًل عميقًا؛ ففي الش�عر نزوع 
قصصي، وفي القصة نزوع شعري، وفي الدراما نزوع سردي )وخاصة في المسرح الملحمي(، 

وفي السرد نزوع درامي.
وربم�ا كان�ت الرواي�ة أفضل نموذج يجس�د هذا التواص�ل أو التناص بين األن�واع األدبية، 
وذلك بوصفها فّنًا أدبّيًا مركبًا يتس�ع للس�رد والحوار والتحليل والمواقف المتوترة واألسلوب 

الشعري.
ولكن هذا التواصل المش�روع بين األنواع األدبية ال يس�وغ طغيان نوع معين على حس�اب 
المقوم�ات األساس�ية لنوع آخر؛ حتى ال ت�ذوب تلك المقومات في األن�واع األخرى، ويفقد 

النوع األدبي هويته الخاصة.
وأيًا ما يكون األمر، فإن الرواية التي بين أيدينا )رواية الكاتبة القطرية دالل خليفة الموسومة 
ب�� »دنيانا مهرجان األي�ام والليالي«( تلفت النظ�ر بطغيان النزوع الدرامي ف�ي متنها، هو نزوع 
يمكن أن يعزى إلى ميل الكاتبة إلى الدراما التي استهلت بها حياتها األدبية، فنشرت مجموعة 

)1( أرسطو: فن الشعر. ترجمة الدكتور شكري محمد عياد. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة 1967 ص 
48
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من المسرحيات بعنوان »إنسان في حيز الوجود« سنة 1992، قبل أن تنشر أول عمل روائي لها 
»أسطورة اإلنسان والبحيرة« سنة 1993.

وه�ذا الن�زوع الدرامي – كما يبدو – ال يقتصر على رواية »دنيانا«؛ ففي روايتها »من البحار 
القديم« كثير من المواقف ذات الطبيعة الدرامية، وخاصة تلك المواقف التي نرى فيها »البحار 

القديم« يحاور »الربان« ويستدرجه لالعتراف ببيع أوراق »المخطوط«)1(.
ومن األمانة أن نشير إلى أن الناقدة القطرية »نورة آل سعد« التفتت إلى هذا النزوع الدرامي 
في رواية »أس�طورة اإلنس�ان والبحيرة« مؤكدة احتواءها »على عدة مميزات ذات طابع درامي 

واضح، وعلى رأسها السرد المشهدي«)2(.
وقبل رصد مالمح النزوع الدرامي في »دنيانا« ينبغي أن نلخص أحداثها بإيجاز:

في هذه الرواية تبدأ خيوط الحدث في االش�تباك في مش�فى الوالدة، حيث تنجب »مريم« 
فتاة أس�متها »هند« وتنجب »ش�يخة« صبيا أسمته »ماجد« في وقت واحد، وبعد مرور عشرين 
عام�ًا يدرس�ان ويتخرجان فتصبح هند مدرس�ة، بينما يغ�دو ماجد خريج جامع�ة لندن موظفًا 

إداريًا.
وفي رحلة مدرس�ة تتعرف هن�د إلى ماجد مصادفة، فيعجب كل منهم�ا باآلخر وكأنه توءم 
روحه، ويتحول اإلعجاب إلى حب، ويطلب ماجد يد هند من والدها »راشد«، فيرحب به في 
البداي�ة، ويكتب عقد الزواج، ولكن »راش�د« ما يلبث أن يكتش�ف أن والد ماجد هو »علي بن 
مب�ارك الحمدان راعي المجمع�ات التجارية« ال غيره كما كان يتوهم، ولذلك يصده، ويرفض 

تزويجه من ابنته، ويصر على طالقها منه.
وهذا الموقف يرتبط بقصة قديمة تذّكر »راش�د« بعد مرور عقود من الس�نين أنه عندما كان 
شابًا عازبًا رأى »نبيلة« عمة ماجد قبل أن تتزوج، فطلب من والده أن يخطبها له، ولكن والدها 
الث�ري رفضه لفق�ره آنذاك؛ فقد »انطلق األب م�ع ابنه إلى بيت والدها منفوخ الصدر متس�لحا 
بأصل�ه العريق وس�معته الرنان�ة... لم يكن يعل�م أن األصل والفصل والس�معة الطبية ال تعني 

)1( يرجع إلى رواية »من البحار القديم« لدالل خليفة. دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. الدوحة 
)قطر( 1995. ص 91، 92، 93، 94، 95، 106، 177، 180، 192، 193

والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  القطرية(.  والرواية  القصة  في  )مقاالت  الصمت  أصوات  سعد:  آل  نورة   )2(
الطبعة األولى. بيروت 2005 ص 64
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الكثير لدى بعض الناس، وأن النقود تصنع كثيرًا من الفروق بين البشر وتغّلب كفة من يمتلكها، 
عرف هذه األمور عندما خرج منتوف الريش متساقط العرف داميه من بيت الحمدان«)1(.

وتح�اول هند ووالدتها وماجد ونبيلة أن يقنعوا »راش�د« بالتراج�ع عن قراره دون جدوى، 
ولكن »ماجد« يلجأ إلى الحيلة، فيرسل ورقة طالق مزيفة إلى هند، ريثما يغير والدها رأيه في 

نهاية المطاف.
ه�ذا م�ؤدى هذه الرواي�ة بإيجاز، وهن�اك تفصيالت أخرى س�وف نعرفها في س�ياق رصد 

مالمح النزوع الدرامي الذي يتراءى لنا فيما يأتي:

أ - البناء:
إن بن�اء األحداث في هذه الرواية يش�اكل بناء المس�رحية تمامًا؛ ذل�ك أن ترتيب األحداث 
الجوهري�ة – ال الثانوي�ة المتطفل�ة – كان بغرض تصميم حبكة متماس�كة بإحكام؛ فاألحداث 
تتش�ابك صالتها وتتطور وفقًا لصراع يدور بين الطبقة الوس�طى التي يمثلها »راش�د« والطبقة 
الثرية التي يمثلها والد ماجد؛ وعندما يبلغ الصراع ذروته بطالق الزوجين الش�ابين اللذين كانا 
في مقدمة ضحايا ذلك الصراع، تنفرج األزمة، ويأتي الحل المريح بالنس�بة إلى المتلقي، على 

نحو ما يحدث غالبًا في األعمال المسرحية الكوميدية.
وه�ذا الترتيب المحكم الذي يصنع حبكة متماس�كة على هذا النح�و ال يالئم الرواية التي 
تتفرع فيها األحداث وتتصاقب وتتعاقب أو تتفرع وتتقاطع وتتراجع في حال استخدام تقنيات 
االرتداد واالستشراف والتناص، ولذلك يحرص ناقد معروف مثل »إدوارد مورغان فورستر« 

على التمييز بين حبكة الرواية وبين حبكة الدراما بقوله:
»دعونا نعرف الحبكة. لقد عرفنا القصة على أنها سرد للحوادث المتسلسلة زمنيًا، والحبكة 
أيضًا س�رد للحوادث، لكن التوكيد هنا يدخل ميدان الس�ببية وغمارها. مات الملك ثم ماتت 
الملك�ة، ه�ذه قصة. لك�ن، مات الملك ثم مات�ت الملكة حزنًا، حبكة. التسلس�ل الزمني باق، 
لكن حس الس�ببية يكتنفه. أو نقول: ماتت الملكة ولم يعرف أحد السبب حتى تبين أن الموت 

)1( دالل خليفة: دنيانا مهرجان األيام والليالي. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. الطبعة األولى. 
الدوحة )قطر( 2000 ص 227
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جرى نتيجة الحزن على موت الملك«)1(.
وإذا كنا نعترض في هذا التمييز على ش�رط التسلس�ل الزمني لألحداث في الرواية، طالما 
أن الرواية تطورت كثيرًا، وتجاوزت هذا الش�رط في كثير من األعمال الروائية المعاصرة التي 

ينكسر الخط الزمني فيها غالبًا فإننا نثمن شرط السببية في الحبكة الدرامية.
وتجنبًا للتنديد واإلطالة فإننا لن نتمثل بمواقف كثيرة في الرواية حتى نس�تأنس إلى الحس 
الدرامي بها، وإنما نكتفي بهذا الموقف الذي يفاجئ فيه ماجد أفراد العائلة بإعالن زيف ورقة 

الطالق:
»- ها، متى نروح المحكمة، باكر واال السبت الجاي؟

- ليش المحكمة يبه يوسف؟
- ما تبي ترد هند؟

- ال، طبعا!
ويصف�ر وجه يوس�ف، ولوال أن »فيصاًل« بين�ه وبين ماجد للكزه لك�زة قوية، ويخفق قلب 
هند ويصمت الجميع، وهم يتبادلون النظرات المتس�ائلة التي اس�تقرت جميعها على الش�اب 
الوس�يم ذي الوجه الباس�م الذي دارت نظراته بين الحضور وكأنه مس�تمتع بتلك الصدمة التي 

سببها لهم، وعندما استكفى قال:
- أنا أصاًل ما طلقتها!

واندهش الجميع ثانية، كيف حدث ذلك وقد أرسل إليهم ورقة المحكمة؟
ضح�ك ماج�د وه�و يخبرهم أنها م�زورة، س�اعده في الحص�ول على االس�تمارة صديقه 

المحامي، وأعدها أخوه إبراهيم.
- يعني أنتو بتروحون تدورون توقيع القاضي الحقيقي واال بتدققون على االستمارة؟ احنا 

سويناها في البيت، وإبراهيم أخوي وقع جميع التوقيعات اللي فيها!« )2(.
فم�ا من ش�ك أن هذا الموقف الذي يص�دم فيه أفراد العائلة بهذه المفاج�أة التي لم يكونوا 

يتوقعونها موقف درامي يناسب مسرحية كوميدية أكثر مما يناسب رواية.
)1( إدوارد مورغان فورستر: أركان الرواية. ترجمة موسى عاصي. الطبعة األولى. طرابلس )لبنان( 1994 ص 67

)2( الرواية. ص 236 - 237
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ب - السرد المشهدي:
يتراءى في هذه الرواية في حرص الكاتبة على وصف المشاهد والشخوص قبل االنخراط 

في حوار أو الدخول في موقف ما، ويكفي أن نتمثل بالمشاهد اآلتية التي نقتطفها عشوائيًا:
1 - »في عالمها أخذت هند تخلع كل ما يضايقها من المالبس التي كانت ترتديها، وشعرت 

المرآة،  أمام  بالساعة  فيه، وألقت  الذي أصبحت  الفضفاض  الثوب  الراحة في  بشيء من 
وأصبح شعرها الحريري منسداًل«)1(.

2 - »يمه، من فضلك إذا تبين تأيديني على األقل ال تدافعين عنهم قدامي!

الرابع  الدفتر  ارتطام  وينطلق خلفها صوت  استياء وحيرة،  في  كفيها  تقّلب  األم وهي  تخرج 
على األرض فتتأفف.

- هالبنت مادري اش فيها، مالها خلق على شيء«)2(.
المكتب، ثم يخلع غترته  المتركز في غرفته، ويلقي بمفاتيحه على  »ماجد يدخل عالمه   -  3

وعقاله ويضعهما على الكرسي أمام المكتب، ثم قبل أن يخلع ثوبه يلقي نظرة على صورة 
كرة  وأمامه  قدم،  كرة  ملعب  في  القرفصاء  لفتى جالس  الكامل  بالحجم  كالملصق  كبيرة 

يمسكها بشغف وهو يبتسم للمصور ابتسامة مشرقة«)3(.
ففي كل هذه األمثلة نلحظ مدى حرص الكاتبة على العناية بتجس�يد الس�رد بصريًا؛ فهي ال 

تخاطب السمع بقدر ما تخاطب البصر.
في المش�هد األول تصف الكاتبة حركات هند، وفي المشهد الثاني تصف حركات »مريم« 
والدة هند التي كانت تلوم ابنتها على معاملة طالباتها بشيء من القسوة، وذلك بأسلوب يشاكل 
أس�اليب الكتاب المس�رحيين الذين يصفون أوضاع ش�خوصهم التي يسترشد بها المخرجون 
عادة، وما يقال في المشهدين السابقين يقال كذلك في المشهد الثالث الذي تصف فيه الكاتبة 

حركات »ماجد« واهتماماته بصريًا.
ومن نافل القول اإلشارة إلى أن مثل هذا التسجيل البصري من طبيعة الخطاب الدرامي، ال 

)1( الرواية. ص 18
)2( الرواية. ص 19 - 20

)3( الرواية. ص 22
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من طبيعة الخطاب الروائي الذي يعنى بالسمع أكثر من اهتمامه بالبصر.
* * *

والالف�ت للنظ�ر في هذه الرواية أن »دالل خليفة« تتخذ م�ن اللهجة المحلية الخليجية أداة 
في الحوار، خالفًا لما رأيناه من حرصها على استخدام الفصحى في رواياتها السابقة.

وقد صّدرت الكاتبة روايتها بمقدمة حول لغة الحوار)1( ترشد فيها المتلقي إلى بعض خبايا 
اللهجة الخليجية ورس�م أصواتها. وتس�ّوغ الكاتبة استخدام اللهجة العامية بكون الفصحى ال 
تناس�ب شخوص روايتها كثيرًا )2(، أي أنها تستخدم العامية باسم الواقعية، أو اإليهام بالواقعية 

على األقل.
وما يؤنس�نا إلى ذل�ك أن الكاتبة في هذه الرواية كانت واعية بض�رورة االقتراب من الواقع 
المحلي الَقطري ش�كاًل ومضموًنا، ولذلك نراها تجعل »ماجد« مهووس�ًا بالحفاظ على البيئة 
الَقطري�ة بعد أن كان ش�غوفًا بالبيئة العالمية؛ فبعد أن كان يعاني م�ن القلق على انقراض بعض 
الحيوان�ات، مث�ل الدببة والثعابين والعصافير، أصبح متحمس�ًا لحماية البيئ�ة القطرية المحلية 

التي تذكي شعوره باالنتماء:
»االنتماء يعني التصاقنا بش�يء ما، يعني أن نش�عر أننا وهذا الش�يء عنصران يجمعنا ش�يء 
تدل عليه أش�ياء كثيرة، هذه األرض التي عش�نا عليها حياتنا تمدنا بهذا الشعور، شعور االنتماء 
إليه�ا، والنباتات التي تنب�ت فيها أيضًا منتمية إليها، ونحن والنباتات عناصر مختلفة منتمية إلى 

هذه األرض ومنتمية إلى بعضها..
ف�ي طفولت�ي كنت أرى في حديق�ة منزلنا زهرة صغيرة تش�كل جزءًا من ذكري�ات الطفولة 
األول�ى، وجزءًا م�ن انتمائي لهذه المنطقة.. عندما أبحث اآلن في المش�اتل ال أرى إال أزهارًا 

فاخرة أكثرها من بيئات غنية بالزهر وبعيدة عن صحرائنا هذه التي ننتمي إليها«)3(.
ذلك بعض ما نشره ماجد في مقالة له بعنوان »زهرة البراري األليفة«.

* * *

)1( يرجع إلى الرواية. ص 3 - 5
)2( يرجع إلى الرواية. ص 3

)3( الرواية. ص 88 - 89
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وختام�ًا ف�إن الن�زوع الدرامي في رواي�ة »دنيانا« لدالل خليف�ة يطغى جمالي�ًا طغيانًا الفتًا، 
وخاص�ة في بناء األحداث وفي الس�رد المش�هدي، وهو ما يعد قرينة قوية عل�ى موهبة الكاتبة 

الدرامية.
ويلمس القارئ نفسًا جديدًا في هذه الرواية بالقياس إلى روايات الكاتبة السابقة، يتمثل في 
حرصها على االرتباط بالبيئة الَقطرية المحلية من حيث القضايا والمضامين االجتماعية، ومن 

حيث األداة التعبيرية التي أفادت من اللهجة الخليجية.
* * *
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 النزعة الذهنية في رواية »تداعي الفصول«
لـ »مريم آل سعد«

المقص�ود بالنزع�ة الذهنية ه�و الهيمنة المفرط�ة للرؤية الفكرية على النص، على حس�اب 
الوجدان والعاطفة واالنفعال والمواثبة الغنائية، وما إلى ذلك مما يشكل ماء األدبية.

ويمكن أن نتمثل لذلك بكثير من األعمال األدبية الشعرية والنثرية، سواء في األدب العربي 
أم ف�ي اآلداب العالمي�ة؛ فأش�عار كل م�ن »ام�رئ القيس« و»البحت�ري« و»الش�ابي« تمتح من 
الوج�دان الذي يمور بالتم�رد واالنفعال الجامح والعاطفة الوثابة الت�ي تغالب العقل ،فتنفلت 
م�ن قيوده الجام�دة، ورواي�ات »أوالد حارتنا« لنجيب محف�وظ، و»دروب الحرية« لس�ارتر، 
و»الغري�ب« لكام�و تظل رواي�ات ذهنية إذا قوبل�ت بروايات وجدانية مث�ل »آالم فرتر« لغوتة، 
و»األحمر واألس�ود« لس�تاندال، و»األجنحة المتكس�رة« لجبران، واألعمال المس�رحية لكل 
م�ن »ل�وركا« و»صالح عب�د الصبور« و»س�تراند بيرغ«، تظل أعماال مس�تعصية عل�ى األقانيم 
الدوغماني�ة الذهني�ة الت�ي تطالعنا في األعمال المس�رحية ل�كل من »بريخ�ت« و»بيرانديللو« 

و»توفيق الحكيم«.
وم�ا من ش�ك في أن ه�ذا التصنيف ال ينس�حب على جمي�ع األعمال األدبي�ة؛ فهناك كثير 
م�ن األعم�ال التي تحرص عل�ى التوازن بين الذه�ن والوجدان، فتضب�ط جموحهما، وتحول 
دون ج�ور أحدهما على اآلخر، على نحو ما يتراءى لنا في أعمال »شكس�بير« و»عمر الخيام« 

و»أورهان باموك« و»محمد ديب«.
وأيًا ما يكون األمر؛ فقبل تحديد مالمح الذهنية في رواية »تداعي الفصول« للكاتبة القطرية 
مري�م آل س�عد ينبغ�ي أن نقف قلياًل عن�د مجمل أحداثها، وم�ن ثم ننطلق إل�ى تحديد مالمح 

الذهنية فيها:
م�ؤدى هذه الرواية أن »س�ارة« طالبة الهندس�ة الطموحة تقتحم مجلس مؤسس�ة اقتصادية 
م�ع مجموع�ة من زميالتها بغ�رض إقناع القائمين عليه�ا بفتح المجال أمام المرأة كي تش�ارك 
الرج�ل في مج�ال التنمية االقتصادية بداًل من حصر قدراتها في المنزل أو في مجاالت بعينها، 
كمجال التربية، ولكن رؤس�اء األقس�ام في تلك المؤسس�ة يرفضون استقبال هؤالء الطالبات، 
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ويصمون آذانهم عن طلباتهن ساخرين، ما عدا الوزير »سلطان« الذي أصغى إليهن، ووعدهن 
بمؤازرتهن بعد تخرجهن.

وعندم�ا تتخرج »س�ارة« تعين في منصب مهندس�ة مختبر في أحد المعام�ل، فتقوم بعملها 
بمه�ارة وتف�اٍن، وتكتش�ف ف�ي ذلك المعم�ل كثيرًا م�ن مظاهر التس�يب والجه�ل والعنجهية 
والفس�اد، فتنب�ري لمواجه�ة كل ه�ذه المظاهر الس�لبية الت�ي تجع�ل الوظيفة بمثاب�ة الضمان 
االجتماع�ي الحكوم�ي، وتجع�ل الموظ�ف كاالبن العاجز »ال�ذي ال يجيد مهن�ة أو حرفة ما، 

ويعيش على إعالة والده آخر كل شهر«)1(.
تحاول »س�ارة« أن تحارب هذه المظاهر الس�لبية بش�جاعة وعناد، فتجمع معلومات دقيقة 
ع�ن تج�اوزات المتنفذين في المعمل، وترف�ع تقريرًا إلى مكتب االدعاء الع�ام، ولكنها تفاجأ 
بالوزير »س�لطان« الذي كانت تق�دره وتميل إليه، يخذلها ويوقفها عن العمل »بتهمة تس�ريب 
معلومات س�رية دون إذن«)2( من رؤس�ائها.وتتلقى »س�ارة« صدمة أخرى من خطيبها »سالم« 

المقاول الذي يؤنبها على تسرعها ويتهمها باألنانية:
»ه�ل نس�يت أن مكتب�ي يتعامل مع هذه المؤسس�ة، وأح�اول جاهدًا توثي�ق الروابط معهم 

ألجل المناقصة القادمة؟ لم تفكري إال في نفسك، وال تضعين اعتبارًا ألحد«)3(.
وهك�ذا تجد »س�ارة« نفس�ها وحي�دة ف�ي مواجهة ثلة م�ن أصح�اب المصال�ح الذين »ال 
يس�توعبون أن يكون هناك فصل بين ميزانية المؤسسة وتنظيمها وأمالكهم الخاصة«)4(، وحتى 
أقاربه�ا – الذين كانوا يعارضون عملها في مؤسس�ة ذكورية منذ البداي�ة – لم يقفوا إلى جانبها 

في محنتها.
وما لبثت »س�ارة« أن تلقت صدمة عنيفة أخرى؛ فقد تعرضت لحادث س�يارة بس�بب تهور 
»خال�د« ابن أختها »وضحة«، ففقدت على إثره والدها، وفقدت قدرتها على الوقوف والس�ير 

على رجليها، كما فقدت خطيبها »سالم« الذي تخلى عنها وتزوج من فتاة أخرى.

 2007 )1( مريم آل سعد: تداعي الفصول )سارة وسلطان(. مطابع رينودا الحديثة. الطبعة األولى. الدوحة )قطر( 
ص 38

)2( الرواية. ص 93
)3( الرواية. ص 102
)4( الرواية. ص 107
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ومع ذلك فإن »سارة« لم تستسلم، بل ظلت تقارع إلثبات وجودها، فاتخذت قرارًا حاسما 
بالسفر إلى أميركا كي تواصل دراستها العليا، وتعود بعد سنوات وهي تحمل درجة الدكتوراه، 

ثم تلتحق بوظيفة جديدة بوزارة االقتصاد، بعد أن تعالج رجليها وتستطيع السير.
وعندما يراها »س�الم« يحاول أن يصل ما انقطع بينهما عارضًا عليها الزواج، ولكنها تصده 
وترفضه مفضلًة التفرغ لتربية أبناء أختها »وضحة« التي كانت قد فارقت الحياة بعد ش�فاء ابنها 

»خالد« الذي ظل في غيبوبة عدة سنوات.
ومن المصادفات الغريبة أن الوزير »س�لطان« نفس�ه يتعرف إلى »س�ارة« في ألمانيا، حيث 
كانت تمثل الوزارة بوصفها موفدة لشراء مواد مخبرية، فيعاتبها قلياًل، ولكنه يعجب بشخصيتها 
وذكائها وخبرتها في التعامل مع الش�ركات األلمانية، فيعرض عليها الزواج هو اآلخر، ولكنها 
تت�ردد وتش�ك في نواياه، وتكتش�ف فيما بعد أن مش�روع الزواج كان »مج�رد تمثيلية لترويض 
النمرة واس�تئناس الوحش داخلها«)1(، ومحاولة االنتقام منها واإليقاع بها في مصيدة الفس�اد، 
وحملها على التخلي عن مبادئها واالستس�الم لبطانته الموبوءة، ولذلك تس�تقيل من وظيفتها 

في الوزارة وتنتقل إلى كلية الهندسة في الجامعة بوصفها أستاذة.
تلك أهم األحداث الرئيسة في هذه الرواية، وهناك أحداث أخرى فرعية، يأتي في مقدمتها 
ح�دث زواج »أحمد« األرمل زوج »وضحة«، وحدث التحامل على »حصة« ش�قيقة »فاطمة« 

زوجة عبد الرحمن أخي »سارة«، بسبب اشتراطها صفات معينة في شريك حياتها المنتظر.
ولع�ل القارئ يس�تطيع من خالل ه�ذا التلخيص الموج�ز ألحداث »تداع�ي الفصول« أن 
يستش�ف ملمح�ًا من مالمح »الذهني�ة« في هذا النص، وه�و إصرار الكاتبة عل�ى اتخاذ الفعل 
الروائ�ي أداة حج�اج لتأكيد قدرة المرأة الخليجية على إثبات الذات والمش�اركة اإليجابية في 
اإلص�الح االقتصادي واالجتماع�ي واإلداري، بل وتفّوقها على الرجل ف�ي هذه المجاالت، 
وهو ما جعل الكاتبة تنزلق إلى افتعال كثير من األحداث والمواقف وإقحامها على بناء روايتها.

ومن هذه األحداث المفتعلة حادث الس�يارة وغيبوبة »خالد« وموت »س�ارة« و»وضحة«؛ 
فالغرض من هذا الحادث الطارئ الذي يش�كل مصادفة غير مقنعة هو انتقاد شريحة اجتماعية 
معينة، وهي شريحة الشباب. إن »خالد« الشاب المتهور كان سببًا في وفاة جده ووالدته وإعاقة 

)1( الرواية. ص 364
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خالته.
كما أن خطوبة »س�ارة« من قبل »س�الم« وظفت لفضح ش�ريحة اجتماعي�ة أفرزتها الطفرة 
النفطية المعاصرة، وهي شريحة رجال األعمال الذين طغت عليهم المادة؛ فأصبحوا يمتهنون 

إنسانية اإلنسان.
والتحام�ل على »حصة« ش�قيقة »فاطم�ة« زوجة عبد الرحمن كان بغ�رض توظيفه للداللة 
على مدى اإلفراط في االعتداد بوهم الش�رف، واتخاذ المرأة مش�جبًا له؛ ذلك أن القارئ يظل 
يتس�اءل ع�ن س�بب معاقبة عبد الرحم�ن لزوجته باتخاذه ض�رة لها، ال لش�يء إال ألن »حصة« 

المفترى عليها كانت شقيقتها.
كما أن حادثة زواج »حصة« من »أحمد« األرمل زوج »وضحة« المتوفاة اس�تثمرت إلدانة 
اآلب�اء الذي�ن يبالغون في التش�بث بمظاهر األبهة والث�راء؛ فيرهقون كواه�ل األزواج بالمهور 
الضخم�ة والحف�الت الباذخ�ة والش�روط المس�تحيلة، من قبيل ش�روط والدة »حص�ة« التي 

تمسكت بها مقابل تزويج ابنتها.
وموق�ف الخالف بي�ن »محمد« و»ريم« ابني »وضح�ة« الذي يعد موقف�ًا مقحمًا على بناء 
الرواي�ة، كان بغ�رض إثارة قضية تربوية معينة، وهي قضية التش�نج الديني وتس�لط الذكر على 

األنثى.
فق�د »أفاق�ت س�ارة يومًا على صوت ري�م باكية، وش�قيقها محمد يوبخها لس�ماع األغاني 
الغربي�ة ف�ي قناة األغاني الفضائية، كان يصرخ بها واعظًا: أال تعلمين أن مش�اهدة هذه األغاني 

حرام!!، ووجود القنوات الفضائية أصاًل في البيت حرام. سأقطع هذه القنوات من األساس!
اس�توقفته سارة بحدة: اس�مع يا محمد، إن قطعت هذه القنوات قطعت وجودي في بيتكم 

معها. إنني أشاهدها، وأستمتع بها، ولعلمك إنها المتعة الوحيدة في حياتنا.
هاج محمد أكثر لسماع رأي سارة المتحيز ضده:

- أن�ت الكبي�رة تقولي�ن ه�ذا..!، إنه�ا حرام وكفر بّين. أقس�م أنن�ي لن أظل ف�ي البيت مع 
وجودها لحظة واحدة.

- حيلك حيلك يا محمد.. كيف لش�اب في عمرك أن يكون حادًا وقاطعًا بهذه الصورة، أم 
أنه�ا فج�وة العمر وفورة المرحلة..؟ إن�ك تذكرني بحدة وتصلب خالد قب�ل الحادثة، وجنون 
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وضح�ة مع�ه. اعقل وانضج، واترك عنك هذه التهدي�دات الصبيانية التي قتلت أمك. هل تريد 
أن تنقلنا لتلك األيام وتنقل التوتر للمنزل؟؟

وكأنها أصابته في وتر حساس، فقد ارتجف محمد، واهتز واكفهّر وجهه.
وتابعت س�ارة: واحذر من استخدام كلمات »حرام« و»كفر«. متى طرأت على بالك، وفي 
أي موضوع، ألنك لس�ت مفوضًا بقولها، بل عليك مس�ؤولية التلفظ بهذه الكلمات. من أنت 

حتى تقول حرام وحالل وكفر.. الخ؟«)1(.
وعل�ى هذا النحو تس�تمر »س�ارة« في مناقش�ة الفتى »محمد« وتعنيفه وإرش�اده بأس�لوب 
تقري�ري؛ وه�و م�ا يؤكد نية افتع�ال هذا الموقف بغ�رض إثارة ه�ذه القضية التربوي�ة الخطيرة 

وتمرير رأي الكاتبة فيها.
وما يقال في هذا الموقف يقال كذلك في افتعال الحديث عن العالقة بين »س�ارة« وزميلها 
»إبراهي�م« ف�ي وزارة االقتصاد؛ ذلك أن »إبراهيم« المهن�دس المتزوج الذي كان يكن احترامًا 
وتقديرًا لزميلته »س�ارة«، ويعاملها بوصفها صديقة وأختًا يشاطرها مبادئها، يعد نموذجًا مثاليًا 

نادرًا لما ينبغي أن يتحلى به الرجل في تعامله مع المرأة بوصفها إنسانًا ال بوصفها أنثى.
إن افتع�ال الحدي�ث عن هذه العالقة الحضارية المثالي�ة كان بغرض فضح النوايا الذكورية 
المريب�ة التي كانت تحاصر »س�ارة« ف�ي وظيفتها وتنغص عليها عندما تط�ل من عيون زمالئها 

اآلخرين الذين كانوا ينظرون إليها بوصفها فريسة وليس بوصفها إنسانًا.
»وقد زاد توتر سارة من هذه النظرات، وما تحسه من انعكاسات النفوس، وتكاد توقف كل 
واحد منهم وتقول له: لوال إحساس�ي أن إبراهيم يحترمن�ي، ويتكلم معي كصديقة وأخت لما 
تكلمت معه منذ البداية، والنتابني نفس الش�عور الذي أحس�ه عندما أتكلم مع أي منكم لمدة 
دقائق ال غير، ألنكم تنظرون لمحدثكم كأنثى، بينما يشعرني كزميلة فقط. أدينوني بما أنا عليه، 

وليس بفكرتكم عني. ال تسقطوا علي أفكاركم السيئة وتحاكموني بها«)2(.
وما من شك في أن هذه الفقرة التي تعبر عن معاناة »سارة« في وظيفتها، تفضح الغرض من 

افتعال نموذج المهندس »إبراهيم« الذي ال نراه يؤدي وظيفة أخرى في بناء الرواية.

)1( الرواية. ص 289 - 290
)2( الرواية. ص 301
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وتظل حادثة تآمر الوزير »سلطان« على »سارة« أنصع حادثة تؤكد ذهنية هذه الرواية، وهو 
ما يحتاج إلى شيء من التفصيل.

ذلك أن »سلطان« لم يكن شخصية كسائر شخصيات الرواية األخرى؛ فقد اختارته الكاتبة 
عالنية كي يكون رمزًا للوطن، وهو ما تفصح عنه بأسلوب مباشر على النحو اآلتي:

»هذه الرواية حملت رمزين )سارة وسلطان(؛ سارة وهي تمثل المواطن النزيه، سواء أكان 
رج�اًل أو امرأة، وس�لطان هو الوطن. وألن الوطن ال يكون بالكام�ل للمواطن الملتزم، فهناك 
أيضًا مواطنون آخرون يمتهنون الفس�اد والطمع وحب الس�لطة واس�تغالل المناصب، إلى ما 
هنال�ك م�ن مثالب الضعف اإلنس�اني، لذل�ك فإن )الوطن( س�لطان، ال يمك�ن أن يعطي قلبه 

لسارة )المواطن النزيه( فقط، ومن هنا يدور الصراع بين االثنين«)1(.
وهذا ما يفس�ر تناقض »سارة« في مواقفها منه؛ فهي تكن له التقدير الذي يرقى إلى مستوى 
الح�ب، وه�و يجاملها حينًا ويعبر عن إعجابه حينًا آخر، ولكن�ه يخيب أملها في نهاية المطاف 
عندم�ا يس�فر ع�ن وجهه الحقيقي ف�ي الفصل األخير م�ن الرواية، حيث ينح�از إلى طغمة من 

الفاسدين من بطانته، ويناوئ المخلصين من أمثال »سارة«، ولذلك ترفضه »سارة« وتناوئه.
إن الش�خصيات الرئيس�ة في هذه الرواية � وخاصة ش�خصية س�لطان � تفقد قدرتها الذاتية 
عل�ى اإلقن�اع، وتغدو مثل قطع الش�طرنج التي ت�ؤدي دورًا معينًا، وهو ما يجعلها ش�خصيات 

ذهنية من الطراز األول.
وحت�ى الفص�ول التي وصفت فيه�ا الكاتبة الفض�اءات االجتماعية والثقافية ف�ي أميركا لم 
تنُج من هذا النزوع الذهني؛ فش�خصيات كل من »الدكتورة س�ميث« و»كريس�تين« و»الدكتور 
باركر«، كانت أدوات )أو قطع شطرنج( في يد الكاتبة تكشف من خاللها عن خصوصية القيم 

االجتماعية والثقافية األميركية، موازنًة بينها وبين ما يماثلها من قيم اجتماعية وثقافية عربية.
وق�د انعك�س هذا الن�زوع الذهني في بن�اء األح�داث والمواقف والش�خوص على األداء 
اللغوي واألسلوبي؛ إذ جاءت لغة الكاتبة معجمية جامدة ال تخلو من هنات نحوية)2(، كما جاء 

)1( الرواية. ص 90 )غالف الرواية/ القفا(
)2( من هذه الهنات ما يأتي:

»ولماذا تعتقدين أنه مناسبا جدا«. )ص 62(، فالصواب »مناسب«.  
»يحاول كال منهما تهميش اآلخر«. )ص 82(، فالصواب »كل منهما«.  
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الحوار – على قلته – ذهنّيًا مفتقرًا إلى حرارة الصراع الدرامي ومفتقرًا إلى الصدق الواقعي)1(.
وقد أسهم تدخل الكاتبة السافر في تهافت األسلوب الروائي ومباشرته وتقريريته، وهو ما 

يتراءى لنا في الفقرات اآلتية التي نقتطفها عشوائّيًا:
- »إنهم قد ال يتالقون في أوطانهم، ولكنهم هنا يأكلون من طبق واحد، ويحتمون ببعضهم 
البع�ض، ويس�هرون على راحة زمالئه�م ويتحملون مس�ؤولياتهم حتى يس�تطيعوا التأقلم في 
غربته�م. إنهم يعودون مراهقين من جديد.. تعني له�م الصداقات الكثير، ويجعلون أولويات 
رفاقه�م ج�زءًا م�ن أولوياتهم. لقد وج�دت مجتمع�ًا فريدًا ذابت في�ه الش�خصيات الخليجية 

وأصبحت كيانًا واحدًا يلوذون ببعضهم البعض، ويدعمون بعضهم اآلخر«)2(.
- »الله ال يأتي إال بالخير، فكيف ندعي أننا نرضى بشيء أراده الله لنا. إنه ال يفعل إال الخير 
ويريد لنا الخير، وإذا أصابتنا مصيبة منه فمعناها أنها لصالحنا، ولكن ليست كل المصائب منه 

سبحانه ولصالحنا، بل أحيانًا، ومعظمها تكون من صنعنا نحن البشر«)3(.
- »إن الحضارة كلما امتدت ونمت زادت من وحدة وانعزال الشخص، فأصبح ال يرتاح إال 
لنوعية معينة ال يمكن أن يجدها إال في خياله، وكلما كبر في الس�ن احتفظ برغبته في االختيار 
والتميي�ز بي�ن من يرش�حون لالرتباط به، فقد اتصال�ه باآلخرين، وقد زادته الوح�دة إمعانًا في 
الغوص في عالمه، وزاد تشوش اتصاله مع الغير، لذلك فإن الكثير من الشباب الذين يتأخرون 

»وجدهما وخالتهما متعبان«. )ص 114(، فالصواب »متعبين«.  
»كأنها طفل يتخلى عنه أبويه«. )ص 132(، فالصواب »أبواه«.  

»لم ترى أبدا طفال في جماله«. )ص 137(، فالصواب »لم تر«.  
»بعد لحظات يصفو الجو، وتعودوا متحابين«. )ص 169(، فالصواب »وتعودان«.  

»واآلن ها أنت عرفتي!!« )ص 245(، فالصواب »عرفت«.  
»وركزت عيناها عليها«. )ص 275(، فالصواب »عينيها«.  

»وأبو أطفالها وفردا من العائلة«. )ص 339(، فالصواب »وفرد«.  
»سواء بالرفض والقبول«. )ص 360(، فالصواب »سواء بالرفض أم بالقبول«.  

»فالصورتين ال تتطابقان«. )ص 361(، فالصواب »فالصورتان«.  
»ولكنك عضوة في بعض هذه اللجان«. )ص 363(، فالصواب »عضو«.  

»بضجيجها وصخبها وأضواءها«. )ص 374(، فالصواب و»أضوائها«.  
)1( يرجع إلى الرواية. ص 228، 229، 256، 257، على سبيل المثال.

)2( الرواية. ص 213
)3( الرواية. ص 192
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بالزواج يجدونه أصعب بعد ذلك، بينما يمكن للشباب الصغير المتزوج مبكرًا، خوض تجربة 
الزواج عدة مرات غير هياب وال متردد وال مفكر بالنتائج..!!«)1(.

فف�ي الفقرة األولى تص�ف الكاتبة تضامن أبناء الخليج من الطالب ف�ي أميركا وتواصلهم 
بأس�لوب تقري�ري مباش�ر، ب�داًل م�ن التعبير عن ه�ذا التضام�ن والتواصل من خ�الل مواقف 
وشخصيات ومالبسات روائية؛ وفي الفقرة الثانية تعبر عن القدر ومصدر الخير والشر وكأنها 
تريد أن تستخلص عبرة مما حدث لبطلة روايتها؛ وفي الفقرة الثالثة تحلل ظاهرة االغتراب في 

الحضارة المعاصرة وعالقتها بالمجتمع، وذلك بأسلوب مباشر، ال بأسلوب روائي.
وقد تحاول الكاتبة أن تصل مثل هذه التأمالت واألفكار المباشرة بسياق السرد أو بمنظور 
»س�ارة« إلى الحياة، ولكنها تخفق في إخفاء شبح الكاتبة، وخاصة في الفصول المتخمة بمثل 

هذه التأمالت واألفكار.
* * *

وختام�ًا، ف�إن النزع�ة الذهني�ة الت�ي تت�راءى ف�ي بن�اء األح�داث والش�خوص والمواقف 
واألس�اليب في هذه الرواية، تمارس تأثيرًا س�لبيًا في الخطاب الروائي، وتجعل س�ائر عناصر 
الفع�ل الروائ�ي مرهونة في وجوده�ا ونموها بإرادة المؤلف الفكرية وتجربت�ه الذاتية، وهو ما 

يفقد تلك العناصر تعالقها ضمن إطار داللي متماسك مكتٍف بذاته.
* * *

)1( الرواية. ص 186
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 موت المتلقي في رواية »القنبلة«
لـ »أحمد عبد الملك«

إن مقولة »موت المؤلف« التي أطلقها »روالن بارت« كانت حصيلة إرهاصات ومقدمات 
س�ابقة عل�ى البنيوي�ة أو مواكبة له�ا، وهي إرهاص�ات ومقدم�ات تطالعنا في الفكر الفلس�في 
التأويل�ي »الهرمنيوطيقي« الذي عبر عنه كل من »هايدغر« و»غادامير« و»هابرماس« و»دريدا« 
بأس�لوب متألق، كما تطالعنا في الفكر النقدي الذي صاغه »بالنش�و« بكثير من الوضوح على 

نحو ما يتراءى في لفته النظر إلى انفصال العمل األدبي عن مبدعه:
»ف�ي اللحظ�ة الت�ي يصبح ما يمجد ف�ي العمل األدب�ي هوالعمل األدبي، حي�ث يكف هذا 
العم�ل ع�ن كونه ُأنجز، ع�ن كونه منتميا إلى الش�خص ال�ذي أنجزه، حين يتجم�ع فيه جوهر 
العمل األدبي، بمعنى أننا نقول إن هناك اآلن إنجازًا أدبيًا، بداية وقرارًا أوليًا، هذه اللحظة التي 
تفن�ي الكتاب هي كذل�ك اللحظة التي ينفتح فيها اإلنجاز على نفس�ه، وفي هذا االنفتاح تأخذ 

القراءة منشأها، ومصدرها«)1(.
إن ه�ذه »اللحظ�ة« الت�ي »تفني الكت�اب« تفن�ي الكاتب أيضًا، ك�ي يحل محل�ه مبدع آخر 

لدالالت ذلك الكتاب، وهو المتلقي.
كم�ا تطالعنا بذور هذا الموقف في كتابات »ميش�يل فوكو« ال�ذي أعلن غياب المؤلف في 
األدب األوربي المعاصر، مؤكدًا اشتقاق الكتابة »من ال شيء يسبقها ويأخذها على عاتقه«)2(، 
وف�ي ذل�ك قتل للمؤل�ف من خالل تحيي�ده وتخليه ع�ن »امتيازات�ه«)3(، كما أعل�ن عن موت 
اإلنس�ان في كتابه »الكلمات واألش�ياء« في سياق تحليله للوحة الرس�ام األسباني »فيالسكيز 

.)4(»Menines التي تحمل عنوان »مينين »Velasqes

الطبعة  توبقال.  دار  العالي.  عبد  بن  السالم  وعبد  العالي  عبد  بن  نعيمة  ترجمة  الكتابة.  أسئلة  بالنشو:  موريس   )1(
األولى. المغرب 2004 ص 56

المؤسسة  منشورات  وطفة.  محمد  الدكتور  ترجمة  فوكو«.  »ميشال  عن  كتابه  في  غرو«  »فريدريك  عن  نقال   )2(
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ط1. بيروت 2008. ص 43

)3( المصدر نفسه. الصفحة نفسها.
بيروت  القومي.  اإلنماء  مركز  منشورات  وآخرون.  صفدي  مطاع  ترجمة  واألشياء.  الكلمات  فوكو:  ميشيل   )4(

)د.ت(. ص 29 - 38
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و»بارت« نفس�ه في المرحل�ة البنيوية يرهص بموت المؤلف في تحليالته اللس�انية لطبيعة 
الدال والمدلول؛ إذ إنه يس�لم بأن المدلول ليس »ش�يئًا«، ولكنه تمثل نفس�ي لذلك »الش�يء«؛ 
منّوها برأي »دي سوس�ير« الذي حدد الطبيعة النفس�ية للمدلول بدقة عندما أس�ماه »مفهومًا«؛ 

»فليس مدلول كلمة ثور هو الحيوان ثور، وإنما صورته النفسية«)1(.
فما دام المدلول يحدده المس�تمع تحديدًا ذاتيًا س�يكولوجيًا، فإن ذلك المستمع يعد الصنو 
الحتمي للمتلقي الذي يبدع معنى النص األدبي من خالل تأويله، وهو ما يعني تغييب المؤلف 

بطبيعة الحال.
وما يعنينا أن نخلص إليه في هذا االس�تهالل أن المتلقي في الفكر النقدي األوربي يحظى 
بأهمي�ة كب�رى قد تفوق أهمية المبدع نفس�ه، ب�ل يمكن أن تلغي�ه تمامًا، كما رأين�ا في كتابات 

»بالنشو« و»فوكو« و»بارت«.
وهذه حقيقة ظل الحداثيون وما بعد الحداثيين)2( يراعونها في إبداعاتهم األدبية التي كانت 
تقوم على مبادئ نفي المعنى)3(، واإلغراق في التغامض، والحياد، واالس�تثناء، واالس�تحالة، 

والرؤى العبثية.
وإذا كان من حقنا أن نقبل هذه الطروحات أو نرفضها في الفكر النقدي المعاصر، فإنه ليس 
م�ن حقن�ا أن نتجاهل دور المتلقي الذي يخبأ في ذات المؤلف الذي يحس أن في داخله جزءًا 

من ذلك المتلقي، »جزءًا حيًا وملزمًا«)4(، على حد تعبير »بالنشو«.

)1( روالن بارت: مبادئ في علم األدلة. ترجمة وتقديم محمد البكري. الدار البيضاء. فبراير 1986 ص 71
قد يوهم مصطلح »ما بعد الحداثة Post Modernité« بأن »ما بعد الحداثة« منقطع ومعزول عن الحداثة؛ و»الحق   )2(
أن العربية تسعفنا بالتمييز في ما بعد الحداثة بين ما – بعد – الحداثة، والحداثة البعدية. وهذه األخيرة ليست إال 
الثانية أو الالحقة، أي الحداثة وقد وسعت مكتسباتها ورسختها، وّسعت مفهومها للعقل  الحداثة في مرحلتها 
واألسطورة،  والعقيدة  والوهم،  المتخيل،  لتشمل  اإلنسانية  القدرات  عن  مفهومها  ووّسعت  الالعقل،  ليشمل 
وهي الملكات التي كانت الحداثة الظافرة، المزهوة بذاتها وبعقالنيتها الصارمة، قد استبعدتها باعتبارها »مجنونة 
المسكن« كما قال ديكارت عن الخيال«. ]ص 61 من كتاب محمد سبيال »الحداثة وما بعد الحداثة«. دار توبقال 

للنشر. الطبعة الثانية. المغرب 2007[.
كان فلوبير يردد في رسائله: »ما ليس له معنى، متفوق على الذي له معنى«. ]يرجع إلى مقدمة الدكتور محمد برادة   )3(
لكتاب »الدرجة الصفر للكتابة« لروالن بارت. ترجمة برادة نفسه. الشركة المغربية للناشرين المتحدين. الطبعة 

الثانية. المغرب. ص 7[
)4( موريس بالنشو: أسئلة الكتابة. ص 55
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ولكن بعض كتابنا – لألس�ف – يتجاهلون هذه الحقيقة البدهية في ممارس�اتهم اإلبداعية، 
وه�و ما يتراءى بوضوح في رواية »القنبل�ة« للكاتب القطري أحمد عبد الملك، الذي لم يترك 
للمتلقي أي مجال للتخمين أو االفتراض أو اإلس�هام في اإلبداع التأويلي، وهو ما تراهن هذه 
المداخل�ة على إيضاحه،وقبل بس�ط ما في جعبتنا من أدل�ة وبراهين ينبغي أن نقدم نبذة موجزة 

عن هذه الرواية التي تعد ثاني عمل روائي ينشر ألحمد عبد الملك:
ملخ�ص أح�داث هذه الرواي�ة أن الزوجة المترفة »حي�اة«، زوجة رجل األعم�ال المقاول 
»ناص�ر«، تهم�ل أبناءه�ا األربعة، وتنص�رف لمجالس األنس م�ع صديقاتها معتم�دة في إدارة 
ش�ؤون منزله�ا على الخ�دم األجانب، وتح�رص على تتبع ح�ركات زوجه�ا، واالرتياب في 
س�لوكه، واتهامه بالزواج الس�ري من امرأة أخرى، بينما تس�مح لنفس�ها بأن تحادث »مشعل« 
صديق زوجها الذي كان معجبًا بها، كما تس�مح لس�ائق صديقتها »أم علي« بمغازلتها ودخول 

مخدعها، وفي الوقت نفسه تحرص على قراءة القرآن الكريم وأداء فريضتي الصالة والحج.
إن »حياة« المزدوجة الشخصية التي تذكرنا ببطلة رواية »جروح الذاكرة« ل� »تركي الحمد«، 
تعاني من وطأة الضغوط النفس�ية، فتلجأ إلى طبيب نفس في أعقاب مغادرة الخادمة اآلس�يوية 
»كاترين« التي أرادت أن تنتقم من سيدتها المتعجرفة »حياة«، فكتبت رسالة )قنبلة( إلى سيدها 

»ناصر« تفضح فيها زوجته، مؤكدة خيانتها له في أثناء غيابه.
وتج�ري الزوج�ة بع�ض الفحوص�ات الطبية فتكتش�ف أنها مصاب�ة بجلطة وش�يكة )قنبلة 
أخ�رى(، فيتغاض�ى ال�زوج الطيب ع�ن زالت زوجته، ويأخذه�ا إلى لندن كي تج�ري عملية 
جراحي�ة عاجلة، ولكنها ما تلبث أن تم�وت بعد عودتها، دون أن تكمل قراءة مذكرات زوجها 

»ناصر« التي كانت قد اكتشفتها مصادفة.
وفي نهاية المطاف نفاجأ برس�الة من »كاترين« الخادمة الفاّرة ترس�لها إلى س�يدها »ناصر« 

تعترف فيها بأن ما نسبته إلى سيدتها »حياة« كان محض افتراء!
أم�ا األبن�اء )عمر، وعبد الله، وماجد، ومنص�ور( فقد كانوا مغيبين تقريب�ًا في هذه الرواية، 
باس�تثناء »منص�ور« الصم�وت ال�ذي انخرط ف�ي أعمال س�رية محظ�ورة م�ؤازرًا الجماعات 

اإلرهابية)1(، ثم اعتقله رجال األمن وأودعوه السجن.
)1( أحمد عبد الملك: القنبلة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2006 ص 134 وما بعدها 

من صفحات.
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ذل�ك هو مختص�ر أحداث ه�ذه الرواية. وم�ا يهمنا اآلن هو أن نتس�اءل ع�ن دور المتلقي 
في س�رد تلك األحداث؛ ألنَّ إش�كاالت طبيعة الس�رد وبنائه ومصائره ال تهمنا كثيرًا في واقع 
األم�ر، بقدر م�ا تهمنا »وضعية القارئ«)1(، على حد تعبير »أمبرتو إيكو«؛ ألن القارئ يس�تطيع 

أن يستنتج من النص استنتاجات قد ال تخطر على بال المؤلف أبدًا.
ولكن قدرة المتلقي على مضاعفة االس�تنتاجات تتوقف قطعًا على مدى خصوبة الخطاب 
ف�ي النص، وعلى براعة المؤلف في فتح أبواب ونوافذ لولوج المتلقي وتقديم فراغات يمكن 

أن يمألها ذلك المتلقي.
وم�ن اإلنص�اف أن نقّر بأن أحم�د عبد الملك في الفص�ول األولى من الرواية اس�تطاع أن 
يذكي تش�وق المتلقي، وأن ينبت في داخله كثيرًا من األس�ئلة التي تظّل اإلجابات عنها معلقة، 

وخاصة فيما يتصل ببناء شخصية الزوجة »حياة« وشخصية الزوج »ناصر«.
ومن هذه األسئلة التي كانت تنمو في داخل المتلقي:

- ما س�ّر ول�ع »حياة« باالنص�راف إلى مجالس األن�س، وتوتر عالقته�ا بزوجها، وإهمال 
أبنائها؟

- ما سر عالقة »حياة« ب� »مشعل« صديق زوجها؟
- ما حقيقة عالقة »حياة« بالسائق اإلفريقي؟

- ما سر هذا التناقض في شخصية »حياة« التي كانت تبدو ورعة حينًا وطائشة حينًا آخر؟
- ما مدى صحة ما ورد في رسالة الخادمة »كاترين«؟

- إذا كان »ناصر« يبدو وديعًا ومتفانيًا في حب زوجته عندما يكون ثماًل، فلماذا كان يضربها 
أو يلوذ بالصمت عندما يكون صاحيًا؟

- ما مدى صحة شكوك »حياة« في زواج »ناصر« من امرأة أخرى؟
إنه غيض من فيض من األس�ئلة التي كانت تترى، وهي أس�ئلة تش�وق وتدفعه إلى مواصلة 

القراءة والتخمين والتأويل.
وف�ي الفص�ل األخي�ر من الرواي�ة، وهو الفص�ل الطويل الموس�وم ب� »المفك�رة الحمراء« 

)1( أمبرتو إيكو، نزهات في غابة السرد. ترجمة سعيد بنكراد. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى 2005 ص 170
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يكش�ف الكاتب خبايا وأس�رار ش�خصيتي الزوج والزوج�ة من خالل اطالع »عب�د الله« على 
رس�الة »كاتري�ن« )القنبل�ة(، وحرصه على التأكد من ب�راءة والدته من خ�الل مراجعة الطبيب 

النفسي الذي ترددت عليه في فترة من حياتها:
»لقد قرأت الرس�الة ولم أش�عر بصدق الكلمات التي لفقتها »كاترين« ضد والدتي. ذهبت 
إلى الطبيب النفس�اني الذي كان يعالج والدتي. جلس�ت معه عدة مرات. اس�تطعت الحصول 
على بعض المعلومات منه. كانت والدتي تعاني من مرض نفس�ي، وهو ازدواجية الش�خصية 
)Double Personality(، وه�ي حال�ة تتن�ازع المري�ض تحركات ونش�اطات العق�ل الباطن. 
وأحيانًا ينشط هذا العقل وتأتي النفس بتصرفات غير مقبولة، وأن والدتي، عندما تأتيها الحالة، 
تس�تميل اآلخرين، وقد يصل األمر إلى االتصال بهم، وأنها تعمل ذلك في حدود إرضاء ذاتها 
المحروم�ة المهمل�ة، لك�ن األمر ال يصل إل�ى اقترافها إث�م الخيانة. أخبرني الطبي�ب أن حالة 
والدت�ي قد س�اءت ألنها تعي�ش حياة روتيني�ة، وال تجد من والدي كلم�ات اإلطراء والتحبب 

والمجاملة التي تسمعها وتشعرها في عيون اآلخرين«)1(.
إن مث�ل ه�ذا التعلي�ق الذي صدر من ش�خصية ثانوي�ة في الرواي�ة لم يك�ن المتلقي يتوقع 
ضلوعه�ا ب�أي دور ف�ي توجيه األح�داث، يزيح اللثام عن ش�خصية »حي�اة«، ويجيب عن كل 

األسئلة التي كانت تدور حولها.
وكأن الكات�ب لم يطمئن إلى تحليل الطبيب النفس�ي ولم يطمئ�ن إلى اقتناع المتلقي ببراءة 
»حي�اة«، ولذل�ك نراه يفتعل حدث�ًا آخر ال يدع مجااًل للش�ك في رأي الطبي�ب، ونعني حدث 
اعت�راف »كاتري�ن« بافترائها على »حياة«، وهو ما نعرفه من خ�الل مناجاة »ناصر« لزوجته بعد 

موتها في مذكراته:
»لق�د اتصلت بي كاترين بعد وفاتك بيومين. يا لس�خرية الق�در!! وأخبرتني بأنها اختلقت 
فك�رة الرس�الة؛ فلي�س هنالك رجل دخل الغرفة؛ وليس هنالك ش�اب أس�مر واقع�ك الغرام. 
كان�ت تبك�ي القترافه�ا ذلك الجرم. كان�ت تقول: إنها أقدم�ت على ذلك بع�د أن عرفت بأننا 
س�وف ننهي عقدها ونس�ّفرها. لقد مات ابنها تحت عجالت سيارة ذات مساء؛ وهذا ما جعلها 

تعتقد أنه عقاب إلهي، فاتصلت لتعترف بذلك«)2(.

)1( الرواية. ص 216
)2( الرواية. ص 219
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أم�ا بالنس�بة إلى »ناصر« ف�إن الكاتب يحمله عل�ى االعتراف بتعلقه بزوجت�ه، وأنه لم يكن 
يفك�ر ف�ي ال�زواج من أخرى أبدًا، بل إنه كان يتحس�ر عل�ى موت زوجته الت�ي رحلت دون أن 

تكون واثقة بحبه لها:
»آه يا حياة.. لقد رحلت دون أن تعرفي مدى حبي لك!، ودون أن تعرفي بأنني ال أساويك 
بكل نساء العالم!، ذهبت دون أن تعرفي بأنني كنت أشتاق إليك طوال عمري، لكن تصرفاتك 

وغضبك الشديد وتحّولك إلى مخلوقة شرسة كان يبعدني عنك«)1(.
كم�ا أن الكاتب يجعل »حياة« تكتش�ف خبايا زوجها الذي كان وفيًا لها، وأن ش�كوكها لم 
تك�ن ف�ي محلها، ولكنها تعرف هذه الحقيقة بعد ف�وات األوان؛ وعبثًا تحاول »حياة« أن تكّفر 

عن ذنبها وتغمره بفيض حنانها:
»هكذا نحن ال نعرف قيمة اآلخرين إال بعد فوات األوان. معي أنا لم يفت األوان. س�وف 

أعوضه عن كل شيء«)2(.
يضع الكاتب – كما نرى – حدًا لكل األسئلة التي كانت تفجر الفعل المبدع لدى المتلقي، 
ويجف�ف كل مناب�ع فعل التأويل أو التخمين أو إنتاج ال�دالالت في أعماقه، إنه – بتعبير موجز 

المتلقي! – يغتال 
* * *

ص الكاتب – إلى حد  وإذا أردنا أن نثمن األداء الفني في هذه الرواية فإننا نسجل بداية تخلُّ
كبير – من أس�ر الس�يرة الذاتية التي كانت تطغى على روايته األولى »أحضان المنافي«)3(، كما 
أن ه�ذه الرواي�ة تتن�اص أو تتقاطع في طروحاته�ا االجتماعية والبنائية م�ع رواية تركي الحمد 
»جروح الذاكرة«)4( بش�كل الفت للنظر، إلى حد أننا نس�تطيع القول إن طبيعة معاناة »حياة« ال 
تختل�ف ع�ن طبيعة معاناة »لطيفة« بطلة »جروح الذاكرة«، كما أن »ناصر« ال يختلف كثيرًا عن 

)1( الرواية. ص 218
)2( الرواية. ص 214

عندما قابلت الكاتب الدكتور أحمد عبد الملك في ملتقى »شاهندة« الذي نظمته دائرة الثقافة بعجمان سنة 2008،   )3(
سألته: إلى أي مدى نستطيع القول إن بطل رواية »أحضان المنافي« هو المؤلف نفسه؟ فأجاب دون تردد: خمسين 

في المئة!
والحقيقة أن نسبة المادة الذاتية في هذه الرواية تتجاوز هذه النسبة بكثير في تقديري.  

)4( تركي الحمد: جروح الذاكرة. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2002
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»صالح« زوج »لطيفة« في تلك الرواية.
وقد وظف الكاتب تقنيات تيار الوعي واالرتداد والرسائل والمذكرات، وهو ما يعد مؤشرًا 
على تطور أدوات الكاتب بالقياس إلى أدوات روايته األولى، كما أن الكاتب استخدم اللهجة 
المحلية في الحوار والفصحى المعجمية في الس�رد والوصف، ولكنه لم يحرص على التمييز 
بين اللهجة الخليجية ولهجة الخدم؛ فأنطق السائق بلغة فصيحة، على نحو ما نرى في اعترافه 

بحبه ل� »حياة«:
»أحسس�ت بقربي منك، وبش�عورك المتدف�ق كالنيل في عروق صحرائ�ي الميتة. اعذريني 
عل�ى ه�ذا التطاول، وما كان يج�ب أن أقتحم وقتك ومدارك بهذه الطريق�ة؛ لكن غلبني حبك 
ورقة صوتك وأنفاسك الزكية يوم تواجهنا عند باب السيارة. هل قرأت تاريخي في وجهي في 

تلك الوقفة؟ هل شممت رائحة توقي إليك وإذعاني لهيئتك البهية وعذوبتك؟«)1(.
فمن أين لهذا السائق بمثل هذا األسلوب األدبي الذي ينضح رقة وعذوبة؟!

وال�ذي نخل�ص إليه أن المتلقي في رواية »القنبلة« ألحم�د عبد الملك ينتعش في الفصول 
األولى من المتن الروائي، حيث يفس�ح هامش�ًا للتخمين وتعدد التأويالت واألسئلة المعلقة، 
ولكن�ه يم�وت في الفصول األخيرة، حيث ُتس�ّد كوى التخمين والتأوي�ل وتوضع النقاط على 

الحروف وتنحسر غيوم الوهم المبدع، فتنجلي سماء الرواية بوضوح صارم عقيم.
وق�د اس�تطاع الكاتب أن يط�ور أدواته الروائية بش�كل أفضل مم�ا رأينا ف�ي روايته األولى 

»أحضان المنافي«.
* * *

)1( الرواية. ص 118 - 119
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 السيرة الروائية في »أحضان المنافي«
لـ »لدكتور أحمد عبد الملك«

ما تزال العالقة بين الرواية الفنية وبين السيرة الذاتية تحظى باهتمام نقاد ومنظري السرديات 
حت�ى اآلن، على الرغم من نض�ج الرواية وخروجها من قوقعة ال�ذات إلى رحاب الموضوع، 
وهو الفارق الجوهري الذي يتراءى لنا أنطولوجيا في االنتقال من الموقف الفردي في الرواية 

الرومانسية إلى الموقف الجماعي في الرواية الواقعية.
ولكن هذا االنتقال من الرومانس�ية إلى الواقعية لم يحل إش�كالية الذاتي والموضوعي في 
الرواية حالًّ حاس�مًا؛ ألنهما قد يتداخالن ويتش�ابكان حتى في أعم�ال الكتاب الواقعيين؛ فإذا 
كان الذات�ي يطغ�ى في أعمال الجي�ل األول من كتاب الرواية الرومانس�ية العربي�ة، فإن صوته 

يخفت إليحد كبير في أعمال الكتاب الواقعيين، ولكنه ال يكتم.
ويكف�ي أن نتمثل هنا بأعمال روائية لكتاب رومانس�يين من أمث�ال توفيق الحكيم، ومحمد 
حس�ين هيكل، ويحيى حقي، ومولود معمري، ومالك حداد، وهي األعمال الروائية التي كان 
أبطالها هؤالء الكتاب أنفس�هم؛ فأبطال »عصفور من الشرق«، و»يوميات نائب في األرياف«، 
و»الرب�اط المقدس«، و»عودة الروح«، و»زينب«، و»قنديل أم هاش�م«، و»الهضبة المنس�ية«، 

و»رصيف األزهار ال يجيب«، هم كتاب هذه الروايات باألساس.
وعندما نوازن بين هذه األعمال الرومانسية وأعمال كتاب واقعيين من أمثال نجيب محفوظ 
ف�ي ثالثي�ة »بي�ن القصرين« و»قصر الش�وق« و»الس�كرية«، أو محم�د ديب في ثالثي�ة »الدار 
الكبيرة« و»النول« و»الحريق«، أو حنا مينه في ثالثية »بقايا صور«، و»المستنقع«، و»القطاف«، 
نقول: عندما نوازن بين األعمال الرومانس�ية اآلنفة الذكر وبين هذه األعمال الروائية التي تعد 
من المطّوالت الس�ردية التي تحرص على امتصاص الواقع�ي التاريخي بمكوناته االجتماعية 
والفكري�ة والروحي�ة واالقتصادية، نالحظ اس�تمرار الذاتي الفردي في ه�ذه األعمال الواقعية 
الموضوعي�ة؛ فش�خصية »كم�ال« في ثالثي�ة نجيب محفوظ يمك�ن أن تعد مع�اداًل موضوعيًا 
لش�خصية محف�وظ نفس�ه، وش�خصية »عمر« ف�ي ثالثي�ة محمد ديب تع�د مع�اداًل موضوعيًا 
لش�خصية الكاتب نفس�ه، وش�خصية الراوي في ثالثية »حن�ا مينه« تعبر عن ش�خصية الكاتب 
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نفس�ه، ال بوصفه�ا معاداًل موضوعي�ًا، ولكن بوصفه�ا »األوتوبيوغرافي«، وهو م�ا التفت إليه 
بعض نقاد السرديات من أمثال »يمنى العيد« و»نبيل سليمان«، على سبيل المثال ال الحصر.

إن الناقدة »يمنى العيد« ال تكتفي بالموازنة بين الراوي في ثالثية حنا مينه وبين الكاتب ذاته، 
بل تتجاوز ذلك إلى الموازنة بين بناء هذه الثالثية وبين بناء الس�يرة الذاتية، الفتة النظر إلى أن 
»الثالثية تش�كل متنًا واحدًا يلتزم فيه السرد بالتوالي الزمني الذي تلتزم به، عادة، السير الذاتية. 
تحرص الثالثية على إظهار هذا التوالي للقارئ، وذلك عندما يجعل المؤلف »المستنقع« تبدأ 

من حيث انتهت »بقايا صور«... كذلك تبدأ »القطاف« من حيث انتهت »المستنقع«)1(.
وهذا ما ينس�حب عل�ى كل من ثالثية نجي�ب محفوظ وثالثية محمد دي�ب بطبيعة الحال، 
ولكن هذا التوالي أو التراتب الزمني ال يعني أبدًا أن هذه األعمال الناضجة تعد سيرًا ذاتية؛ ألنَّ 
هذا البناء الزمني يطالعنا عادة في س�ائر األعمال الروائية الكالسيكية، بما فيها أعمال »بالزاك« 

و»فلوبير« و»تولستوي«.
وتذك�ر »يمن�ى العي�د« أن ثم�ة إعالن�ًا واضح�ًا داخل ثالثي�ة حنا مين�ه »عن أن أن�ا الراوي 
ه�و الكات�ب ال�ذي يروي س�يرته، والذي عوض ع�ن تقصيره ف�ي بعض المواقف ف�ي حياته، 

بالشخصيات التي مجّدها فيما كتبه من روايات«)2(.
ومع ذلك فإن »يمنى العيد« تستدرك فتميز بين ثالثية حنا مينه وبين السيرة الذاتية من خالل 

تحديد وظيفة السيرة الذاتية »المزدوجة« في هذه الثالثية:
»ترتب�ط ه�ذه الوظيفة بعالقة األن�ا بذاتها وما حكم ه�ذه العالقة من ش�روط تاريخية وقيم 
وتقاليد اجتماعية معيقة. كما ترتبط، وفي اآلن نفس�ه، بنمط الخطاب الروائي العربي ومس�عى 

حنا مينه، آنذاك، إلى تخصيصه مرجعيًا وتمييزه فنيًا.
كأن كتاب�ة الس�يرة الذاتي�ة كتاب�ة روائية بالنس�بة إل�ى حنا مينه بمنزل�ة تقديم بره�ان تمثيلي 
لخطاب روائي عربي له خصوصيته، أو هويته الخاصة، القائمة بالمرجعي التاريخي المعيش، 
أي السيرة الذاتية بما هي تاريخ الذات وحياتها في مكان وزمان محددين، وفي المقابل يمكن 
للرواي�ة، وبم�ا ه�ي جنس أدبي فني، أن تكون س�بيال للتعبير عن س�يرة الذاتي الخ�اص تعبيرًا 

)1( يمنى العيد: السيرة الذاتية.. في ثالثية. مجلة »العربي«. عدد 585 رجب 1428ه�/ أغسطس 2007 ص 98
)2( المرجع نفسه. ص 99
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إبداعيًا مميزًا«)1(.
ويؤك�د »نبيل س�ليمان« النزعة »األوتوبيوغرافية« في ثالثية حن�ا مينه، فيوازن بين الظروف 
التاريخية التي عاش�ها الكاتب وبين الظروف المماثلة التي عاش�ها الراوي في الثالثية، خاصة 
وأن ذل�ك ال�راوي الكاتب كان يس�رد بضمي�ر المتكلم، على نح�و ما نجد في الس�يرة الذاتية، 
ولك�ن »نبيل س�ليمان« ه�و اآلخر ال يضع ه�ذه الثالثية في خانة الس�يرة الذاتي�ة، وإنما يعدها 

»سيرة روائية« أو »رواية سيرية«)2(.
وما من شك في أن هذا الموقف يعد تحصيل حاصل؛ طالما أن الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا 
يتك�ئ على التخيي�ل الذي يمكن أن ينطلق من مرجعية تاريخي�ة حقيقية – على نحو ما يتراءى 

في السيرة الذاتية – ولكنه يتجاوزها وال يتقيد بها.
وه�ذا التجاوز ه�و الذي يمنح العمل الس�ردي صيغته الروائية الفني�ة الناضجة التي تحول 
دون تمح�ور الفعل الروائي حول الش�خصية، وتجعل الش�خصية »عالم�ة خافتة تتبع الحدث 

وتخضع لحركته المتوترة«، على حد تعبير »مصطفى الكيالني«)3(.
والحقيقة أن عنصر الذاتية في العمل الروائي ال ينقص من قيمته الفنية إذا كانت هذه الذاتية 
متناث�رة ف�ي مواقف مختلفة وموزعة على أكثر من ش�خصية ف�ي الرواية، أم�ا إذا كانت الذاتية 
مرك�زة أو مكثفة في موقف واحد أو في ش�خصية واحدة فإنه�ا تنزلق بالعمل الروائي إلى درك 

السيرة الذاتية.
وق�د تعمدنا اإلس�هاب ف�ي تحليل العالقة المتش�ابكة بي�ن الرواية وبين الس�يرة الذاتية في 
هذا المقام على س�بيل التمهيد لتوصيف طغيان الس�يرة الذاتية ف�ي رواية »أحضان المنافي«)4( 
للكاتب القطري أحمد عبد الملك، وهي الرواية التي تتكثف فيها الذاتية في ش�خصية »ميهود 

عبد الرحمن«.
يروي »ميهود عبد الرحمن« في هذه الرواية عن حياته في »أحضان المنافي«، وهي البلدان 

)1( يمنى العيد: السيرة الذاتية. ص 99
)2( نبيل سليمان: العالم الروائي.. وخمس عالمات مميزة. مجلة »العربي«. عدد 585/ أغسطس 2007 ص 104

)3( مصطفى الكيالني: زمن الرواية العربية/ كتابة التجريب. دار المعارف للطباعة والنشر. سوسة )تونس( 2003 
ص 64

)4( د. أحمد عبد الملك: أحضان المنافي. دار بالل. الطبعة األولى. بيروت )د.ت(
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األخ�رى التي اضطر إل�ى مغادرة موطن�ه )وردة( والعيش فيها بوصفه طالب�ًا أو بوصفه موظفًا 
ساميًا.

وهذه »المنافي« - كما يس�ميها – تتمثل تحديدًا في »بيروت«، و»اإلس�كندرية«، و»ويلز«، 
و»كارديف«، و»الرياض«.

وقد قضى »ميهود« عدة سنوات في التحصيل العلمي في هذه »المنافي« مبتعدًا عن موطنه 
الذي كان يحن إليه باستمرار، ويحرص على تحمل عناء االغتراب والبحث ومحاولة التكيف 
مع البيئات المختلفة مناخيًا واجتماعيًا، وهو يحّس بأنه يضحي من أجل أن يعود مؤهاًل علميًا 
لخدمة بلده، وعندما يعود في نهاية المطاف وهو يحمل شهادة الدكتوراه يفاجأ بتحفظ زمالئه 
القدامى في الوزارة التي كان يعمل بها )وهي وزارة اإلعالم(، ومماطلة الوزير في تعيينه بوظيفة 
مناس�بة لمس�تواه العلمي، وإصراره عل�ى التحاقه بوظيفة في مدينة »وج�د« )الرياض( بوصفه 
مديرًا بمؤسس�ة إعالمية تابعة لمجلس التعاون الخليجي، حيث يقضي ست سنوات، ثم يعود 
إلى موطنه »وردة« آماًل أن يعثر على عمل مناس�ب دون جدوى؛ وبعد عدة أش�هر يعرض عليه 
منصب مدير في مؤسس�ة إنتاجي�ة خاصة، فيقبل ويبذل جهودًا كبيرة من أجل تحس�ين اإلنتاج 
والمبيعات في تلك المؤسسة، ولكنه يصطدم بالمدير العام وأعوانه من المخبرين الذين كانوا 
ينقلون إليه »كل همسة تحدث في اإلدارة أو أثناء االجتماعات اليومية«)1( مع رؤساء األقسام، 
كم�ا يصط�دم بالعمال غير المؤهلي�ن الذين يحبون االصطياد في المياه العكرة، ويعيش�ون في 
أجواء المؤامرات والمكائد، والموظفات المراهقات اللواتي »أش�بعن وجوههن بالمس�احيق 

السائلة وتعطرن بأقوى العطور«)2(، وحبسن خلف مكاتبهن في بطالة مقنعة.
وما يلبث »ميهود« أن يس�تقيل من منصبه عندما يجد نفس�ه طائرًا في غير س�ربه، ويقبع في 
مقهى ش�عبي يغص بالمحالين على التقاعد والمهمش�ين الذين لفظتهم الحياة، فانغمس�وا في 

الثرثرة والتدخين، من أمثال »بو مرزوق« و»أبو فهد« و»أبو منصور«.
تع�ج الرواي�ة باألحداث الفرعي�ة والطالب والموظفي�ن الذين قابلهم »ميهود«، س�واء في 

»منافيه«، أم في موطنه »وردة«.
وقد أراد الكاتب أن يرصد بعض المظاهر الس�لبية التي عاينها في »منافيه«، أو في »وردة«، 

)1( المصدر نفسه. ص 262
)2(  المصدر نفسه. ص 263
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وذلك بأسلوب ينضح مرارة وسخرية، وفي مقدمة هذه المظاهر السلبية – كما رصدها الكاتب 
وإهماله. الكفء  المواطن  – تهميش 

ويبدو أن الدكتور أحمد عبد الملك كان يمتح بغزارة من سير »منافيه« معتمدًا على الذاكرة 
أو عل�ى اليومي�ات والمذكرات، وما يؤنس�نا إلى ذلك أن�ه يلتقط تفاصيل دقيقة مس�توحاة من 
الواقع المعيش ب� »وردة«، أو من فضاءات »المنافي« التي خبرها الكاتب نفسه)1(، وهو ما يؤكد 

السمة »البيوغرافية« في هذا العمل.
ومم�ا يؤك�د هذه الس�مة »البيوغرافية« كذل�ك أن مواق�ف الرواية ذات عالق�ة وثيقة بحياة 
الكات�ب، كما أن ش�خصية الراوي المؤل�ف »ميهود« هي التي تس�تقطب كل األحداث تقريبًا، 
وبالتالي فإن األحداث في هذه الرواية تتمحور حول شخصية الراوي الذي يسرد اعتمادًا على 

الذاكرة.
والحقيق�ة أن الكات�ب كان ينتق�ي أحداثًا »بيوغرافي�ة« معينة ومواقف فكرية معينة فيس�لط 

عليها الضوء أكثر من غيرها لربطها بأحكام.
فف�ي »المنافي« األمريكي�ة واألوربية كان ينتق�ي األحداث واألج�واء والذكريات المؤملة 

التي تركت ندوبًا عميقة في وجدانه، على نحو ما يتراءى لنا في الفقرات اآلتية:
- »أرجعتن�ي الغرب�ة إل�ى الوراء وغصت في تفكي�ر عميق. كيف كان�ت )وردة( تتراءى لنا 
ونحن في الواليات المتحدة. كان الثلج كمعطف ضخم يلف المدينة الصغيرة في أعلى شمال 
الواليات المتحدة واسمها )سيراكيوز(. الثلج يلفح المنزل الخشبي الصغير. ال أثر ألي درجة 
ح�رارة. عل�م )وردة( يتص�در صالة الجل�وس، ومناظر من معالمه�ا المعروفة عل�ى الحائط. 
كن�ا نزه�و عندما يزورن�ا بعض الطلب�ة األمريكان بأن نش�رح له�م األماكن الهامة ف�ي )وردة( 
ومميزاته�ا. آي�ات قرآنية معلقة على الجدار ضم�ن أطر ذهبية. الثلج يلطم زج�اج النافذة كِهرٍّ 
يري�د الدخ�ول إلى دفء المنزل. نش�رات األخبار تحذر من عواصف ثلجية وتعرض مش�اهد 
الحوادث المؤسفة على الطرقات السريعة. لم أتمكن يومها من الذهاب إلى الجامعة. أسندت 
رأس�ي على خريطة رسمت عليها مالمح )وردة( الرئيسية. تحسست الطرق من وسط المدينة 

يرجع – على سبيل المثال – إلى أطراف من سيرة حياة الكاتب على موقع:  )1(
 http://www.Middleeasttransparent.Com/old/texts/Qatariahmedabdelmaleklicensed..
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إلى الكورنيش. كنت ألمس نبض )وردة( من القرطاس الصامت. اجتاحني شوق طائش لتلك 
المدينة الهادئة، حيث تركت فيها زوجتي وابنتي ذات العشر سنوات«)1(.

- إن والد »هيلين« صديقة »ميهود« األمريكية التي تنهار عندما تعلم بقدوم زوجته، يتحامل 
على العرب معّممًا حكمه على النحو اآلتي:

»طأطأت رأس�ها الذي يحمل أسى العالم كله. احتضنها والدها بصعوبة وقد انحشر كرشه 
بينهما. نظر إلّي على البعد وأنا أتوارى عن المكان:

كالب هؤالء. ليس لهم ضمير. هيا ادخلي. ال زالت الحياة أمامك«)2(.
- »نجحت في الفصل الدراسي، وكان تقديري جيدًا جدًا. لكن ندوة علمية جمعتني بأحد 
 New( المحاضرين في دولة اشتراكية قضت على حلمي بالبقاء في هذه الكلية العريقة المسماة
House( والتي تخرج منها العديد من المبدعين العرب. كان المحاضر يشتم جمال عبد الناصر 

والرئيس تيتو. وأنا لم أزل من المعجبين بما قام به جمال عبد الناصر ضد المعتدين على األمة 
العربية؛ وبش�خصيته التي لم تتلوث كاآلخرين الذين لوثتهم الرأس�مالية الغربية واالستهالكية 
األمريكية. كان عبد الناصر يمثل لنا النموذج والرمز في قضايا الكرامة العربية مع كل األخطاء 
والمالبسات التي ظهرت إبان فترة حكمه. رفعت يدي في وجه المحاضر الذي لم يكن واقعيًا 
في وصف المراحل التاريخية التي مرت بها العالقات بين العالم العربي وأوروبا، دافعت عن 

حركة عدم االنحياز والمطالبة بتحرير الشعوب من االستعباد.
ف�ي الي�وم التال�ي، وبينما كنت عل�ى المدرج ال�ذي يحوي أكثر من س�بعين طالب�ًا؛ يدخل 
س�كرتير عميد الكلية ويطلب مني المثول أم�ام العميد. ذهل الطلبة جميعهم لهذا الطلب بمن 

فيهم أستاذ المادة.
دخلت بصدر منفوخ ورأس مرفوعة معتقدًا بأن العميد س�وف يش�كرني على مشاركتي في 
المحاض�رة، ورؤيت�ي الناضجة لألمور، وتقديرات�ي التي كانت قريبة من الممت�ازة. كان الثلج 
يتقاط�ر من حذاء العميد الذي وضعه أمام وجهي بعد أن أذن لي بالجلوس. الغليون المحترق 
تتلقفه أصابعه الحمراء. لحيته البيضاء التي شابها صفار التبغ ترسم لوجهه مهابة حقيقية. أنزل 

)1( الرواية. ص 21
)2( الرواية. ص 92
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الغليون ورفع رأسه باتجاهي:
- اسمع يا سيد عبد الرحمن!!

كان ذلك اسم عائلتي. بلعت ريقي الناشف. نظرت في وجهه. لم يمهلني أكثر كي أرد:
- لم تعد طالبًا في هذه الجامعة!

ارتعدت فرائصي. حاولت الرد. انعقد لس�اني. حركت رأس�ي الشعوريًا كي أدع الكلمات 
تخرج بسرعة دون جدوى. بادرني من جديد:

- لقد قررت فصلك من الجامعة!!
استجمعت قواي في لحظة ضعف واهنة:

- ولكن لماذا يا حضرة العميد؟؟
هز حذاءه الذي يتقطر ثلجًا مهترئًا ونفث من غليونه:

- أنا أفصل وأقبل الطلبة هنا؛ ودون أسباب.
حاولت االستفسار:

- ولكن لماذا؟؟
- اختر جامعة أخرى. انتهت المقابلة!

نهضت بتثاقل من الكرسّي وأنا ألمح نجمة داوود الذهبية تطل من خالل قميص العميد«)1(.
وعلى هذا النحو يمضي الكاتب في تصوير معاناته ب� »منافيه«، وخاصة المعاناة من الطبيعة 

الباردة والخوف من الرسوب في االمتحانات والحنين إلى موطنه.
وما من ش�ك في أن الكاتب كان ينتق�ي المواقف واألحداث المعبرة عن معاناته كي يعمق 
اإلحساس بالمفارقة والتناقض لدى المتلقي الذي سوف يفاجأ عندما يرى بطل الرواية يهمش 

في موطنه ويلفظ في مقهى المحالين على التقاعد.
وإذن فإن السرد في هذه الرواية لم يكن سردًا بريئًا وإنما كان سردًا منتخبًا ومغرضًا، كما أن 
تصوير معاناة بطل الرواية كان مبالغًا فيه؛ فأي معاناة هذه طالما أن »وردة« هي التي كانت تنفق 

عليه، وتوفر له ولعائلته اإلقامة المالئمة في كل مكان يحل به؟!

)1( الرواية. ص 95 - 97
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ولك�ن المغ�االة في وصف هذه المعاناة المفتعلة أس�همت في إضفاء مس�وح الرواية على 
هذا العمل »البيوغرافي«، إلى جانب بعض »التيمات« السردية األخرى التي يبدو فعل الخيال 

فيها أكثر وضوحًا.
وم�ن هذه »التيمات« الس�ردية حكاية »أحم�د« المولع ب� »الجوهرة«، وه�ي أرملة ثالثينية 

مثقفة من »وردة« العريقة.
فق�د تعرف إليه�ا »أحمد« بباريس وتعلق بها، ولكنه لم يكن يس�تطيع الزواج منها للفوارق 

االجتماعية أو الطبقية، ولذلك ظل مكتفيًا بمراسلتها أو مكالمتها هاتفيًا في فترات متقطعة.
وق�د كان�ت »الجوه�رة« غريبة األط�وار؛ إذ إنها ما كان�ت تريد من أحمد »س�وى أن يكون 
ناجح�ًا في مجتمعه«)1(، وعلى الرغم من رقتها وثقافته�ا وهدوئها ورزانتها فإنها كانت »عنيفة 
كمقصلة جالد إن تصورت أو خبرت تخاذاًل من أحمد تجاه عمله أو تجاه الذين يضايقونه وال 

يوّدون له النجاح«)2(.
وكما نرى فإن هذه الش�خصية تظل ش�خصية مثالية س�ديمية بعيدة ع�ن الواقع، وهي صنو 
لش�خصية »عنان« في مسرحية توفيق الحكيم »الخروج من الجنة«)3( من حيث كونها شخصية 

غير مقنعة، وهو ما يؤكد أنها لم تكن شخصية من لحم ودم، بل كانت ابنة خيال الكاتب.
وكذلك األمر بالنسبة إلى »أحمد« المثالي الرومانسي الذي تسوء حاله بسبب هذه العالقة 
الغريب�ة، فيب�دو »رث الثياب، )وقد( طال ش�عر وجه�ه واصفرت )كحيفته( وتكس�رت غترته 

وكأنها ألقيت من فم كلب«)4( وال يتورع عن البكاء في المقهى)5(.
إن ه�ذه »التيم�ة« الس�ردية )حكاية الجوه�رة وأحمد( ابتكره�ا الكاتب كي تك�ون معاداًل 
موضوعي�ًا لحكاي�ة بط�ل الرواي�ة بموطن�ه »وردة«، وه�و ما يفصح عن�ه الكاتب ذات�ه في عدة 
مواق�ف من الرواية، وذلك من خالل إس�قاط »ميهود« لعالقته ب�� »وردة« على عالقة أحمد ب� 

»الجوهرة« على النحو اآلتي:

)1( الرواية. ص 145
)2( الصفحة نفسها.

)3( توفيق الحكيم: الخروج من الجنة. ضمن مجلد »المسرح المنوع«. المطبعة النموذجية. القاهرة 1956
)4( الرواية. ص 245

)5( يرجع إلى الرواية. ص 186
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»أحسس�ت بأن أحمد أس�عد مخلوق في الدنيا بعد أن شاهد الجوهرة. أشفقت عليه لحالة 
الح�ب غير المتكافئ أو المجروح الذي يعيش�ه مع الجوهرة. تس�اءلت في أس�ى: أيكون حبه 

كحبي ل� »وردة«)1(؟
»ضاق حضن )وردة( علّي أكثر. كاد أن يس�حق ضلوعي! تبًا لهذا الحضن اإلس�منتي؛ أال 
يتس�ع لشخص آخر؟ أهو نس�خة من حضن الجوهرة المتمرد؟ أهو نفس حضن الجوهرة التي 
رمت بأحمد على طريق الهلوسة والجنون؟ أال يتسع حضنها هي األخرى ألحمد الذي أحبها 

أكثر من عشر سنوات؟ تبًا لهذه األحضان التي ترفض المحبين األتقياء!«)2(.
وم�ن »التيمات« الس�ردية الموظفة في الرواية حكاية »ش�يخة« و»هالل«؛ ف� »ش�يخة« ابنة 
بط�ل الرواي�ة يطلبها ابن خالته�ا »هالل« للزواج، وعندم�ا يتم قرانهما يتض�ح أن »هالل« كان 
مه�ددًا بالدخ�ول إلى الس�جن في دين ألحد البن�وك، وأنه احتال على ابنة عمت�ه وجعلها توقع 
عل�ى وثائ�ق تتيح للبن�ك أن يتقاضى دينه من راتبه�ا بوصفها كفيلة دون علمه�ا، ونراه يعاملها 

معاملة فظة، فيعربد ويخونها، ثم يطلقها، ويتظاهر بالندم والتوبة.
إن هذه »التيمة« الس�ردية ال تختلف عن »التيمة« الس�ابقة من حيث الغرض منها؛ والكاتب 

يكشف عن هذا الغرض في نهاية الحكاية معلقًا على النحو اآلتي:
»المضحك المبكي أن هالاًل قد تطوع وصار ال يفارق المسجد؛ حسب ما يقوله أبوه. هل 
الص�الة االس�تعراضية؛ صالة رد الفعل يمك�ن أن تمحو ما قام به من إس�اءات تجاه ابنة عمه؟ 
وهل تلك الصالة ستخفف ألم البنت القابعة بين الجدران األربعة وقد وصمها المجتمع بأنها 
مطلقة؟ وهل الصالة سترفع الظلم الذي وقع على البنت البريئة أو العقوق الذي مارسه - ذاك 
الذئ�ب – م�ع عمته التي تحبه وتفضله عل�ى بقية إخوته؟ وهل الصالة ستمس�ح عار االحتيال 
وخيان�ة عه�د الله – أمام القاض�ي – بالمحافظة على الزوجة ومعاملتها معاملة حس�نة كما أمر 

الله؟«)3(.
فالكاتب أراد أن يس�وق هذه الحكاية كي ينتهي إلى هذا التعليق الذي يدين فيه نفاق بعض 
الفئات االجتماعية التي تتظاهر بالورع والتقوى جهرًا، وترتكب الموبقات سرًا، وهو ما يؤدي 

)1( الرواية. ص 151
)2( الرواية. ص 293
)3( الرواية. ص 258
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إلى ازدواج في الشخصية.
وأي�ًا ما يكون األمر، فإن مثل هذه التيمات الس�ردية في الرواية تس�هم ف�ي إنقاذ هذا العمل 
الروائي من »منافي« السيرة »البيوغرافية« كما أشرنا، ولكنها في الوقت نفسه تسهم في تفكيك 
بنية الرواية التي كثر الحش�و فيها، وجاء الخطاب الروائي في متنها تقريريًا مباش�رًا في جملته، 
علما بأن حش�د األحداث والش�خصيات في هذا العمل حال دون تقديم رواية فنية متماس�كة 

تسمح بنمو الفعل الروائي أو الشخصية الروائية نموًا منهجيًا.
والذي نخلص إليه أن الس�يرة الذاتية في هذه الرواية تعد المادة الخام األساس التي تشكل 
الخطاب الروائي، ولكن هذه المادة تقّنعت فنيًا من خالل االنتقاء أو االصطفاء »البيوغرافي«، 

ومن خالل »التيمات« السردية الموظفة فكريًا.
وق�د مارس طغي�ان المادة »البيوغرافية« في ه�ذا العمل تأثيرًا كبيرًا ف�ي الخطاب الروائي، 

وخاصة في النزوع التقريري المباشر، وفي بناء كل من الشخصية والفعل الروائيين..
* * *
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 جدلية الدافع والحبكة في رواية »الفريج«
لـ »إسماعيل تامر«

 لم تعد الش�خصية في الس�رد المعاصر معزولة عن بناء الحدث، ولم تعد أداة تابعة للفعل، 
بل أصبحت مس�همة إس�هامًا كبيرًا في تش�كيل ذلك الفعل، وهو ما جعلها ذات كيان مس�تقل 

نسبيًا.
ويذه�ب »روالن ب�ارت« إل�ى أبع�د من ه�ذا، فيؤك�د أهمية الش�خصية في بناء الس�رد من 
حيث اكتمال بنائها، بغض النظر عن كونها ش�خصية فاعلة أو ش�خصية غير فاعلة، وخاصة في 

الخطاب المسرحي، فيقول:
»إن مفه�وم الش�خصية داخ�ل الش�عرية األرس�طية مفه�وم ثان�وي، ويخضع كلي�ًا لمفهوم 
الفع�ل. وق�د يحدث أن تعث�ر على حكايات دون »طبائ�ع« مثلما يقول أرس�طو، لكنه ليس من 
الممكن أن تكون هناك طبائع دون حكاية، وهي نفس النظرة التي قال بها من جديد المنظرون 
الكالس�يكيون، مثل فوس�يوس. وفيما بعد ستتخذ الش�خصية التي لم تكن إلى حد اآلن سوى 
اسم وفاعل لفعل، تماسكًا سيكولوجيًا، وستصير فردًا، شخصًا، ستصير بإيجاز »كائنًا« مكتمل 
البن�اء، حت�ى وإن كانت ال تفعل ش�يئًا أو حتى قب�ل أن تفكر في أن تفعل ش�يئًا، وهكذا لم تعد 

الشخصية ثانوية بالنسبة إلى الفعل، وبدأت تجسد قطعيًا جوهرًا سيكولوجيًا«)1(.
وما من شك في أن الدوافع هي التي تمنح الشخصية هويتها السيكولوجية. ويمكن تعريف 
الدافع بأنه الحاضر أو الرغبة في إشباع حاجة سيكولوجية نفسية أو غريزية مادية، سواء أكانت 

تلك الرغبة شعورية أم ال شعورية.
أما الحبكة فهي سرد حوادث مع تركيز االهتمام على األسباب:

»توف�ي المل�ك ث�م الملكة« رواي�ة، أما »توف�ي الملك ثم توفي�ت الملكة حزن�ا عليه« فهي 
حبكة«)2(.

الحميد عقار. ضمن كتاب  القمري، عبد  بشير  للسرد. ترجمة حسن بحراوي،  البنيوي  التحليل  بارت:  )1( روالن 
»طرائق تحليل السرد األدبي«. منشورات اتحاد كتاب المغرب. سلسلة ملفات 1/1992. الطبعة األولى. الرباط 

1992. ص 23
)2( فورستر: حبكة الرواية. ضمن كتاب »النقد/ أسس النقد األدبي الحديث« )ثالثة أجزاء(. ترجمة هيفاء هاشم. 
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وإذا كان الداف�ع مرتبط�ًا بالش�خوص الروائية فإن الحبكة مرتبطة بأفعال تلك الش�خوص، 
ولذلك فإنه من الصعب الفصل الحاس�م بين هذي�ن العنصرين اللذين يؤثر أحدهما في اآلخر 

ويشكله بالضرورة منطقيًا وجماليًا، أو تعلياًل وبناء، وهو ما يؤكد العالقة الجدلية بينهما.
وه�ذه الجدلي�ة لم تدرس – في حدود علم�ي – في الرواية العربية، بل�ه الرواية الخليجية، 
ولذل�ك ارتأيت أن أحلل طبيعته�ا في رواية »الفريج« للكاتب القطري إس�ماعيل تامر مفضاًل 
إياها على كثير من المداخل األخرى التي يمكن أن أنفذ من خاللها إلى عالم هذه الرواية، من 

مثل مدخل »صورة البحر« و»نموذج النوخذة« و»نزوع التأريخ«، وما إلى ذلك.
والحقيق�ة أنني ل�م أحجم عن هذه المداخ�ل لكونها مداخل هينة، ب�ل لكونها مطروقة في 

الرواية الخليجية؛ ذلك أن إسماعيل تامر لم يستطع أن يقدم رؤى جديدة بهذه الرواية.
إن الكات�ب البحرين�ي عب�د الله خليفة عالج موض�وع العالقة بين اإلنس�ان الخليجي وبين 
البح�ر في عدد كبير من رواياته، كرواية »الآللئ«)1(، و»القرصان والمدينة«)2(، و»الهيرات«)3(، 
وكذلك األمر بالنسبة إلى الكاتبين اإلماراتيين »علي أبو الريش« في روايته »السيف والزهرة«)4(، 
و»راشد عبد الله« في روايته »شاهندة«)5(، والكاتبة الكويتية »فوزية شويش السالم« في روايتها 

»النواخذة«)6(.
وم�ا يق�ال في مدخ�ل البحر أو مدخ�ل النوخذة يقال كذل�ك في مدخل التأري�خ؛ ألّن هذا 
المدخل س�بق لكاتب روائي خليجي كبير أن س�لكه باقتدار وعمق، وهو الكاتب عبد الرحمن 

منيف في خماسية »مدن الملح«)7(.
تجري أحداث هذه الرواية في الثالثينيات من القرن العشرين، كما ينص الراوي صراحة في 

مراجعة الدكتورة نجاح العطار. منشورات وزارة الثقافة. دمشق 2006
)1( عبد الله خليفة: الآللئ. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1981

)2( عبد الله خليفة: القرصان والمدينة. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982
)3( عبد الله خليفة: الهيرات. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1983

)4( علي أبو الريش: السيف والزهرة. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. أبو ظبي 1984
)5( راشد عبد الله: شاهندة. المركز العربي للصحافة. مطابع األخبار. الطبعة الثانية. القاهرة 1976

)6( فوزية شويش السالم: النواخذة. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1998
ط1.  والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  منشورات  منيف.  الرحمن  لعبد  الملح«  »مدن  خماسية  إلى  يرجع   )7(

بيروت 1992
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الصفحة األولى من الرواية)1(، ومؤدى هذه األحداث أن النوخذة »أبو محمد« النزق المس�تبد 
يبحر بسفينته في موسم الغوص على اللؤلؤ، ويدفعه حرصه الشديد على جمع محصول وافر 
م�ن ال�در إلى البقاء في عرض البحر حتى آخر يوم م�ن »القفال«، على الرغم من تعب البحارة 
وجوعهم ومقاومتهم للتيارات الباردة وعتمة اليم، وعلى الرغم من إرهاصات العواصف التي 

حذره منها النبيه »حميد«.
يتجاه�ل النوخذة الجش�ع تحذير »حم�د« ويتهمه بالجب�ن والتقاعص، ولكن�ه ما يلبث أن 
يفاج�أ بهياج األم�واج واألعاصير الت�ي لم تمهل س�فينته التي أخذت تتأرج�ح وتلفظ بحارته 

الذين يقضون غرقًا، فتلتهمهم الحيتان.
وبع�د ألي يع�ود النوخذة إلى قريته منهكًا مثخنًا بالجراح، وقد فقد أخاه »الطواش« خالدًا، 

كما فقد عددًا من بحارته.
أم�ا »حم�د« فقد اختفى أش�هرًا، وظن أنه كان م�ن ضحايا اإلعصار، ولكنه ع�اد إلى القرية 
فج�أة وق�د أصيب بعاهة مس�تدامة ف�ي رجله، وأخ�ذ يخطط لالنتق�ام من النوخ�ذة الذي كان 
مضط�رًا إل�ى العمل في س�فينته حتى يس�دد ديون والده، فاس�تطاع أن يؤلب علي�ه ثلة من أهل 
»الديرة«، وخاصة أولئك الذين فقدوا أقاربهم من البحارة في تلك العاصفة الهوجاء، وخاصة 

»أم خالد« التي فقدت زوجها، ورفضت الزواج من النوخذة الذي كان مولعًا بها.
ويضي�ق النوخ�ذة ذرعًا بحمد فيس�لط عليه بعض أتباع�ه الذين يعتدون علي�ه، فيتخذ قرارًا 
بالهجرة إلى األحساء، حيث يوظف في شركة أمريكية للتنقيب عن النفط، وبعد سنوات يعود 
إل�ى قريت�ه مزهوًا بثروته الت�ي جعلت نجمه يتألق، بينم�ا كان نجم النوخ�ذة يأفل وخاصة بعد 

كساد تجارة اللؤلؤ على إثر رواج اللؤلؤ االصطناعي الياباني.
ونرى »حمد« بعد ذلك يخطط إلذالل النوخذة، فيتقرب منه ويتزوج ابنته »حصة«، ويسدد 
عنه ديونه، ثم يذله، فيصرفه من بيته عندما يحضر إحدى والئمه دون دعوة، وهو يعتقد بأنه من 

أهل البيت الذين ال يحتاجون إلى دعوة، فيموت مصدومًا.
وعندما تنش�أ شركة نفطية في قرية »حمد« يصبح وسيطًا يؤّمن العمال لها، فيبتزهم مستغال 

)قطر(  الدوحة  األولى.  الطبعة  والتراث.  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  منشورات  الفريج.  تامر:  إسماعيل   )1(
2001. ص 5
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حاجته�م إل�ى العمل، وبذلك يغ�دو »نوخذة« آخر معاص�رًا، أو »نوخذة« بّري�ًا ال يختلف عن 
النوخذة البحري الذي يمتهن إنس�انية البحارة ويس�تغلهم، وال يبالي بأرواحهم في سبيل جمع 

محصول وافر من الآللئ.
والكاتب نفس�ه يوازن بين عص�ر الغوص الذي انقضى باخت�راع اللؤلؤ االصطناعي، وبين 

عصر النفط الذي أعقبه، وذلك في سياق السرد الروائي:
»ل�م يب�ق أحد في الدي�رة يقدر على العمل، إال وارتبط بها بش�كل أو بآخ�ر، حتى خميس، 
ذهب للعمل بها، وصار يرجع للفريج في بذلة العمل الزرقاء مع العمال اآلخرين في الس�يارة 

الكبيرة«)1(.
إضاف�ة إل�ى هذا الحدث الرئيس هناك أحداث أخرى ثانوية، يهمنا أن نش�ير إلى بعضها في 
ه�ذا المق�ام؛ كقصة الرجل الطيب »المط�ّوع« الذي ابتلي بابنه الطائش »جاس�م« الذي يموت 
ويخل�ف ل�ه ولدًا أبله، وقصة »خالد« الذي تحرمه والدته من ركوب البحر فيس�افر إلى الدمام 
حيث يعمل في ش�ركة النفط ميكانيكيًا، ثم يعود إلى قريته ميس�ور الحال، ويتزوج من »نورة« 
الجميلة ابنة »خميس« الس�اذج، وينجب ابنه »حس�ين« الذي يمثل جياًل جديدًا أكثر إنس�انية، 
ويتعلق »حس�ين« في ش�بابه بالفتاة »س�ارة« ابنة »حمد« بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة 
وابتعاثه إلى أميركا لمواصلة الدراسة في الهندسة الميكانيكية، ولكن »حمد« يرفض مصاهرته، 
ويؤث�ر علي�ه غريمه س�المًا حفيد التاجر زير النس�اء البخيل »بو حس�ين«، وقصة »س�لمى« كنة 

»المطوع« التي تفقد عقلها، وتعزل تمامًا كي تموت حرقًا.
ذلك هو مجمل أحداث رواية »الفريج« التي حاولت أن تدين الرأسمالية المحلية، ولم تدن 
الرأس�مالية األجنبية على نحو ما فعل عبد الرحمن منيف الذي رصد اآلثار الس�لبية لش�ركات 

النفط األمريكية في منطقة الخليج العربي في روايته الملحمية »مدن الملح«.
ولع�ل أبل�غ موق�ف يعبر عن هذه الرؤية يتمثل في قطع الش�جرة »الس�درة« الت�ي ترمز إلى 
جذور الماضي، كي تنش�أ مش�اريع رجال األعمال )النواخذة الجدد(، من أمثال »حمد« الذي 

نسي أصله ولم يتورع عن غمز »حسين« في جده »خميس« وسخريته منه.
إن »حس�ين« الذي طعن ف�ي كبريائه برفض »حمد« مصاهرته يصرخ ف�ي وجهه مذّكرًا إياه 

)1( الرواية. ص 268

Mos2lt_NasRwa2i.indd   620 8/11/10   1:51 PM



621

بماضي�ه، ثم يخرج ال يلوي على ش�يء، وحين انتهى »إلى الس�احة، حانت من�ه التفاتة، ليجد 
الس�درة الت�ي كان يلع�ب عندها مقصوصة، بعد أن داس�تها إح�دى الجرافات الت�ي تعمل في 
المش�روع، كان القه�ر يمأل كيان�ه كله، وأحس بالمرارة، وهو يرى الس�درة عل�ى تلك الحال، 
وقد نصب إلى جانبها الفتة كتب عليها اس�م المشرع، والش�ركة التي تبنته وأصحابه، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، تالشت أصوات الرافعات والجرارات من حوله، كان داخله هو الصارخ 
األقوى، الذي س�اد على كل األصوات التي حوله، وأخذت الرعش�ة تمس�ك به من رأس�ه إلى 
أخمص قدميه، رعش�ة من يريد أن يعقل ش�يئًا، يتجاوز الجميع، ثم بدأت األصوات تعود إلى 

مسامعه ثانية، كأنما تنذره بالرحيل«)1(.
* * *

وأيًا ما يكون األمر، فالذي يهمنا اآلن هو طبيعة العالقة بين الدافع والحبكة في هذه الرواية؛ 
ألّن الدافع في األعمال األدبية السردية المحكمة البناء هو الذي يشكل الحدث ويوجهه؛ فكل 
حدث يكمن وراءه دافع ما، يفس�ر س�لوك الشخصية الروائية ويسوغه، اللهم إال إذا كانت تلك 

الشخصية معتوهة.
وإذا أردنا أن نلتمس تطبيقات هذا المبدأ الجمالي الذي يحكم الحركة الروائية في »الفريج« 

فينبغي أن نحدد دوافع أهم شخوص هذا العمل، وأثرها في تشكيل الحبكة الروائية:

1 - النوخذة:

هناك شبكة من الدوافع كانت تحرك النوخذة، في مقدمتها السعي وراء الوجاهة االجتماعية 
والم�ال وتأكيد الذات من خالل ركوب البح�ر، ثم االنتقام من »أم خالد« أرملة أخيه التي كان 
يريد أن يتزوجها فرفضته، ولذلك نراه يحوم حول الفتى »خالد«، ويحاول أن يستدرجه للسفر 
مع�ه على متن س�فينته كي يقهرها من خالله، وهي تعي ذلك جي�دًا، ومن هنا نراها ترتعد هلعًا 
عندم�ا يصارحه�ا »خالد« برغبته في الس�فر م�ع عمه؛ فقد هالها »ما س�معته م�ن خالد، كانت 
تخش�ى هذه اللحظة التي تضطر فيها إلى مواجهة العم بحقيقة إرادتها في تربية ولدها، دون أن 
يتدخ�ل أحد في ذلك، إنها تعلم مدى ما س�تثيره من عواصف نتيج�ة موقفها؛ فالمجتمع الذي 
حولها س�يقف مع العم القوي في كل األحوال؛ فالصبي من شأنه أن يتعلم الرجولة على أيدي 

)1( الرواية. ص 390
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الرج�ال، ال في حضن النس�اء، وإن أحدًا ال يعلم األس�باب الحقيقي�ة وراء إصرار العم غيرها، 
ب�دأت ت�درك تمامًا أن من جرحت كبري�اءه، دون قصد منها، مصمم على االنتقام منها بس�لبها 
أعز ما تملك، وهذا ما أثار خوفها أكثر فأكثر على ولدها الذي ال يدري شيئًا، سوى أنه يتمنى، 

في قرارة نفسه، أن توافق أمه على سفره«)1(. 
بهذا األس�لوب التقريري المباش�ر أع�رب المؤلف الراوي عما كان يعتل�ج في وجدان »أم 

خالد« من خوف على ولدها من عمه الجريح.
وه�ذه الدوافع التي كانت تحرك النوخذة هي التي كانت توجه أفعاله وتش�كلها في س�ياق 

الحبكة الروائية.

2 - »حمد« البحار:

كان الداف�ع الذي يحركه ف�ي الفصول األولى من الرواية هو تس�ديد ديون والده للنوخذة، 
ولذل�ك كان يعمل على متن س�فينته محتم�اًل نزقه، ثم أصبح الدافع ال�ذي يحركه هو االنتقام 
م�ن ذلك النوخذة المغرور الجش�ع الذي لم يك�ن يبالي بأرواح البحارة؛ فقد حّمله مس�ؤولية 
إصابت�ه بعاهة مس�تدامة ف�ي حادثة العاصفة البحرية، ومن هنا نراه يس�افر إل�ى الدمام ويخطط 
بدق�ة، ويعم�ل بك�ّد من أجل جمع الم�ال والعودة إلى قريت�ه واالنتقام من النوخ�ذة، ولكنه ال 
يش�في غليله منه حتى بعد موته، وهو ما يفس�ر رفضه مصاهرة »حسين« الذي يمت بصلة قرابة 

إلى النوخذة.
وكل األفعال التي كان يقوم بها »حمد« كانت تعبيرًا مباش�رًا أو غير مباش�ر عن الس�عي إلى 
تحقي�ق أهداف تلك الدوافع المحّركة، وهو م�ا يؤثر حتمًا في بناء الحبكة الروائية التي تتغذى 

بتلك األفعال وتقوم عليها.

3 - بو حسين:

يحركه دافعان رئيسان: أحدهما المال واآلخر الجنس، ويضعف عنده دافع األبوة بالقياس 
إلى هذين الدافعين، ولعل الدافع األول عنده يتخذ وسيلة لتحقيق أغراض الدافع الثاني.

إن »ب�و حس�ين« صاح�ب دكان صغير يؤّمن لس�كان »الفريج« م�ا يحتاجون إلي�ه من مؤن 

)1( الرواية. ص 139
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متاحة، وقد يبيع بالدين أحيانًا، ولكنه »ال ينس�ى أن يس�جل حس�اباته على اآلخرين في دفاتره، 
كل الفري�ج مدين له بصورة أو بأخرى؛ فهو ال ينس�ى دينًا عل�ى أحد، فالمال عزيز عليه، وربما 
كان هذا س�بب ش�قاء أوالده من زوجت�ه األولى، لعدم اهتمامه بحاجاته�م المالية، لقد صاروا 

)في نظره( شبابًا، فلماذا يحتاجون إليه؟!«)1(.
وعلى الرغم من زواجه ثالث مرات، ومن إصابته بمرض شديد أقعده في البيت بعد خالفه 
مع زوجته األخيرة، فإنه كان يتوس�ل إلى صديقه »المطّوع« أن يبحث له عن زوجة رابعة، ولو 

كانت عوراء أو عرجاء أو طرشاء:
»ع�اد جوف يا بو جاس�م، نصايح�ك خلها حق العقال الل�ي مثلك، أنا مين�ون، وأبغي مره 
عورا، عريا، صمخا، أبي مرة، واللي أبغيه منك تساعدني، تكفى يا بو جاسم؟ أنا بو حسين، ما 

يهون عليك أتخلى عني«)2(.
عل�ى هذا النحو كان »بو حس�ين« مهتمًا بالبح�ث عن زوجة رابعة، وه�و يخطو حثيثًا نحو 

الموت.
ول�ن نتنكب ج�ادة الصواب إذا قلن�ا إن كل فعل كان يصدر عن »بو حس�ين«، وكل موقف 

يتخذه في حياته، كان مسّوغًا بدافع الجنس أو بدافع المال.

4 - أم خالد:

دافعه�ا الوحيد الذي يفس�ر س�لوكها ومواقفها ف�ي الرواية هو دافع األموم�ة، وخاصة بعد 
وفاة زوجها »بو خالد الطواش«، ولذلك نراها تخاف على ابنها »خالد« خوفًا شديدًا وتحرص 
عل�ى أن يظل بجانبه�ا ال يبرح »الفريج«، وهو ما جعله يضيق ذرعًا بذلك الحرص المبالغ فيه، 
ويوسط أبا جاسم  )المطّوع( كي يقنع والدته بأن تأذن له بالسفر إلى الدمام بغية العمل بشركة 

النفط األميركية مع »حمد«:
»أحب راس�ك، يا عمي بو جاس�م، حاول تقنع أمي، تخليني أس�افر ويا حمد، أنت ش�ايف 
وعارف بحالتنا، أنا مهب قادر أوايه أمي، ما أبيها تشعر أني جاحد بفضلها علّي، لكني ما أقدر 

)1( الرواية. ص 13
)2( الرواية. ص 299
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أتم مثل المسجون عندها طول عمري«)1(.
ولم تسمح أم خالد البنها بالسفر إال بعد جهد جهيد. وقد كان في إمكان أم خالد أن تتزوج 

بعد وفاة زوجها، وهي في ميعة الصبا، ولكنها رفضت بدافع األمومة.

5 - حسين:

يتجس�د دافعه ف�ي عاطفة الحب التي كان�ت تحركه، ولذلك كان حريص�ًا على التفوق في 
دراس�ته ومنافس�ة »سارة« في يفاعته، والعمل على الس�فر إلى أميركا لمواصلة دراسة الهندسة 

الميكانيكية حتى يكون جديرًا ب� »سارة« التي كان متعلقا بها.
إن سلوك »حسين« واهتمامه بمستقبله يفسر في ضوء دافع الحب دون شك.

* * *
إنه�ا عين�ات من الدوافع التي كانت تحرك ش�خوص »الفريج« وتنتج أفعالهم التي تش�كل 

مادة الحبكة الروائية، وترسم مالمح العالم الروائي، وتعلله، وتمنحه معًنى.
وهن�اك ش�خوص آخرون ال يمتلك�ون دوافع قوية توج�ه أفعالهم؛ ولذلك فإنهم يعيش�ون 
في عالم الرواية دون أهداف س�امية تش�حن دوافعهم الكامنة، ومن هنا تراهم يقنعون بالقليل 

حفاظًا على النوع.
ويمك�ن أن نتمث�ل لهذه العينة من الش�خوص ب� »عتيق« اللص ش�قيق زوجة »بو حس�ين«، 
و»خميس« جد »حسين«، و»صالح« ابن »بو حسين«، و»أم جاسم« زوجة المطّوع، و»فاطمة« 

زوجة »خميس«، وغيرهم من الشخوص الثانويين.
والالفت للنظر أن الش�خوص الذين تضعف »بطاريات« دوافعهم ولم يعد ش�حنها ممكنًا، 
يدف�ع به�م الكاتب إلى الم�وت؛ ألنهم يصبح�ون عبئًا على الحبك�ة الروائية؛ فق�د أنهى حياة 
النوخذة بس�كتة قلبية مفاجئة في الصفحة التاس�عة والثمانين بعد المئتين من الرواية، كما أنهى 
حي�اة »بو حس�ين« مرضًا في الصفح�ة الثانية والثالثين بعد الثالثمئة، كما أنهى حياة »س�لمى« 
حرق�ًا ف�ي وقت مبكر ف�ي الصفحة الثاني�ة والثمانين بعد المئتي�ن، وأنهى حي�اة »أم خالد« في 

الصفحة السابعة والسبعين بعد الثالثمئة، وهكذا دواليك.

)1( الرواية. ص 167
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إن هؤالء الش�خوص جميع�ًا فقدوا وظائفهم الروائية، س�واء بفقدان دوافعه�م، أم بفقدان 
مواقعهم بوصفهم أهدافًا لدوافع اآلخرين، ولذلك أراد الكاتب أن يتخلص منهم.

ق�د تكون دوافع بعض الش�خوص وجودي�ة، كما يتراءى لدى ش�خصية مثل »ن�ورة« التي 
كانت تريد أن تحقق أنوثتها من خالل اعتزازها بجمالها الخارق.

ومث�ل ه�ؤالء الش�خوص ذوي الدوافع المتميزة الت�ي تأتي غامضة في بع�ض األحيان، أو 
تأتي متش�ابكة مركبة، يمكن أن تكون ش�خصيات ثرية س�يكولوجيًا وفلس�فيًا، وبذلك تتجاوز 
بيئتها المحلية إلى آفاق إنس�انية أرحب، على نحو ما نرى في ش�خصية »راس�كولينكوف« في 
رواية »الجريمة والعقاب«)1( لدوستويفس�كي، أو ش�خصية »هملت«)2( في مس�رحية شكسبير 

التي تحمل العنوان ذاته.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: ما موقع دافع الكاتب بين دوافع شخوص روايته؟

إذا كان الدافع لدى الكاتب أمرًا مفروغًا منه، ال ينتطح فيه كبشان، ألنه هو الذي يسّوغ فعل 
الكتابة أصاًل فإن طبيعة هذا الدافع تظل محل حجاج؛ ألنَّ الدافع إلى الكتابة قد يكون شعوريًا 
وقد يكون الش�عوريًا؛ فإذا كان ش�عوريًا فإنه غالبًا ما يستهدف تكريس رؤية أيديولوجية معينة، 
أو رؤى تاريخية معرفية عامة، وإذا كان الش�عوريًا فإنه غالبًا ما يس�تهدف تكريس رؤى مكبوتة 
بالمفهوم الفرويدي )نسبة إلى فرويد( أو رؤى تعويضية بالمفهوم اآلدلري )نسبة إلى آدلر(، أو 

رؤى رمزية بدائية بالمفهوم اليونغي )نسبة إلى يونغ(.
وإذا كان بن�اء الرواية الجمال�ي المحكم يتطلب – فيما يتطلبه – إقصاء الدوافع الش�عورية 
للكاتب، أو إخفاءها بأقنعة ورموز وكنايات بالغية على األقل، فإن إسماعيل تامر في »الفريج« 

لم يستطع أن يخفي دوافعه التي كانت تاريخية في جوهرها.
وما يؤنس�نا إلى ه�ذه الدوافع التاريخية ح�رص الراوي/ المؤلف على التدخل في س�ياق 
الس�رد وإيق�اف عجلته م�ن حين إلى آخر بغ�رض التعليق أو التفس�ير أو التعري�ض أو التأريخ 
المباشر، وهو ما أسهم في اضطراب الخطاب الروائي بهذا العمل، وهو ما نلمسه بوضوح في 

)1( يرجع إلى »الجريمة والعقاب« لدوستويفسكي. ترجمة الدكتور سامي الدروبي. الهيئة العامة للتأليف والنشر. 
القاهرة 1970

)2( يرجع إلى »هملت« لشكسبير. ترجمة خليل مطران. دار المعارف بمصر. ط6. القاهرة 1971
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حرص الكاتب على شرح المفردات القطرية المحلية في هامش الرواية)1(، وفي قراءة عادات 
الناس على النحو اآلتي:

»ما أسرع ما تعود الحياة إلى طبيعتها، في أرض الخليج، فثمة فلسفة بسيطة مترسخة بعمق 
في وجدان الناس، الموت والحياة من قضاء الله وقدره، والرزق مقس�وم، هذه القناعة وّلدت 
رضى وتسليمًا، عجيبين، فمهما عزت المصيبة، فما لها في النهاية غير كلمة )ال حول وال قوة 
إال بالله(، و)إنا لله وإنا إليه راجعون(، ال طقوس وال خرافات، وال احتفالية، وليس هناك من 

شخص، كائنًا من كان، بعزيز على الله، عز وجل«)2(.
وقد يقحم الكاتب نفس�ه محلاًل بعض الظواهر الس�يكولوجية اإلنسانية، كأن يحلل ظاهرة 
الفرح الذي ينثره الطفل على اآلخرين: »إن الطفل ال يشعر بالفرح، لكنه يضفيه على اآلخرين 

مهما كانت أحزانهم«)3(.
وق�د يتدخ�ل الكاتب فيعبر عن تأمالته الخاصة بأس�لوب مباش�ر، كأن يعب�ر عن موقفه من 

الموت على النحو اآلتي:
»كل ش�يء يب�دأ في هذه الحياة صغيرًا، ثم يبدأ بالكبر والتنام�ي، إال الموت، فإنه يبدأ كبيرًا 

جدًا ثم يأخذ مع األيام بالصغر والتالشي«)4(.
ه�ذا فضاًل ع�ن األوصاف التقريرية المباش�رة، والهيمن�ة الصارمة على الش�خصيات التي 

يمكن أن تصطدم دوافعها الخاصة بصخرة دوافع الكاتب.
إن كل هذه الممارس�ات السلبية من الكاتب تقمع الشخوص، وتحول دون انسياب السرد 

انسيابًا حرًا، وهو ما يؤثر في طبيعة الحبكة.
* * *

وختام�ًا ف�إن الدواف�ع في هذه الرواي�ة – رواية »الفريج« إلس�ماعيل تامر – تم�ارس تأثيرًا 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 24، 27، 29، 33، 36، 
40، 43، 47، 50، 54، 57، 58، 60، 64، 65، 66، 70، 74، 77، 93، 99، 109، 113، 122، 246، 270، على 

سبيل المثال.
)2( الرواية. ص 27

)3( الرواية. ص 132
)4( الرواية. ص 378
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عميقًا في طبيعة الحبكة الروائية، فتوجهها وتحدد مساراتها، ولكن تلك المسارات تتقاطع مع 
دواف�ع الكاتب الخاصة الت�ي كان يفترض أن تكون مغيبة أو باهتة، على األقل، كما تتقاطع مع 

طبيعة الحبكة التي يرسمها المبدع، وهو ما يؤكد جدلية هذه الحبكة وتلك الدوافع.
* * *
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 سلطة المرجعية المعرفية في رواية
»الشراع الكبير« لـ »عبد الله الطائي«

ال تزودنا الرواية بالمتعة األدبية التي تنبع من السرد واألسلوب العذب والغوص في أعماق 
الشخوص و»أفق االنتظار« فحسب، وإنما تزودنا بالمعرفة كذلك.

وهذه المعرفة تتخذ أش�كااًل لمرجعيات مختلفة؛ فهي تتخذ أحيانًا ش�كل مرجعية علمية، 
على نحو ما يطالعنا في رواية الخيال العلمي، أو في الرواية الطبيعية كما صاغها »إيميل زوال« 
أو »فلوبي�ر«، وتتخ�ذ أحيانًا ش�كل مرجعية س�يكولوجية، على نحو ما يطالعنا في »الس�راب« 
لنجي�ب محفوظ، أو في »ج�روح الذاكرة« لتركي الحمد، وتتخذ أحيانًا أخرى ش�كل مرجعية 
أس�طورية على نحو ما يطالعنا في أعمال »غابرييل غارس�يا ماركيز«، أو أعمال »رجاء عالم«، 
وتتخذ أحيانًا أخرى ش�كل مرجعية دينية على نحو ما نرى في »ثالثية الحب والماء والتراب« 

ل� »علي أبو الريش«، وهكذا دواليك.
أما رواية »الش�راع الكبير« ل� »عبد الله الطائي« موضوع هذه الدراس�ة فإنها تقوم على مهاد 
معرف�ي تاريخ�ي يتكئ علي�ه الكاتب، ويتخذه مرجعية رئيس�ة، ولكنها تق�وم كذلك على مهاد 
معرفي ثقافي ولغوي، وهو ما سنتكفل بإيضاحه في الفقرات اآلتية، إضافة إلى رصد آثار هذه 
المرجعيات في األداء الفني في هذا العمل الذي صاغه عبد الله الطائي الذي يعد رائدًا للسرد 

القصصي والروائي في األدب العماني المعاصر)1(.
وقب�ل تحليل طبيعة المرجعية المعرفية وس�لطتها في ه�ذه الرواية يجدر بنا أن نلخص أهم 

أحداثها متسائلين عن المضامين التي توخاها الكاتب، ومن ثم نلج إلى متن هذه الدراسة:

)1( أنهى عبد الله الطائي كتابة هذه الرواية في شهر حزيران من سنة ،1973 ونشرها في عمان في طبعة خاصة صادرة 
بروي عام 1981، ويذكر في مقدمة روايته »مالئكة الجبل األخضر« أنه كتب جميع فصولها عام 1958 ما عدا 
الجبل األخضر«. مطابع  إلى مقدمة »مالئكة  1962 ]يرجع  الكويت سنة  اللذين كتبهما في  الفصلين األخيرين 

الوفاء. الطبعة األولى. بيروت 1965[.
وبذلك يعد عبد الله الطائي رائًدا للرواية العمانية بال منازع.. وإذا كانت روايته األولى تعاني من اضطراب في   
البناء وفجاجة في األسلوب ورسم الشخوص ]وهو ما يجعلنا نتحوط ونتحرز في التأريخ للرواية العمانية انطالًقا 
منها[، فإن رواية »الشراع الكبير« - على هناتها وهشاشتها – تصلح ألن تمثل الريادة الفنية الحقيقية )ال التاريخية( 

للسرد الروائي العماني.
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ف�ي بداية الرواي�ة نقابل بحاري�ن عمانيين يهمون باإلقالع بس�فينتهم »الش�اهين« من ميناء 
»زنجب�ار« باتجاه عمان، وهي الس�فينة الت�ي كانت تحمل ركابًا من التجار والمس�افرين بقيادة 
»النوخذا خليفة« الخبير بالمالحة.وعندما تحاذي الس�فينة جزيرة »س�قطرة« تعترضها س�فينة 
أخرى اس�مها »الدانة«، ويحذر ركابها »النوخذا خليفة« من الرس�و في ميناء هذه الجزيرة التي 
كان البرتغالي�ون ق�د احتلوه�ا وعاثوا فيها فس�ادًا، ولذلك فقد ف�رَّ منها عدٌد م�ن العرب خوًفا 
م�ن بطش ه�ؤالء البرتغاليين الدمويين، من أمثال الس�يد »برهام بن أحمد« و»الش�يخ حس�ن« 
و»حم�دان الش�اعر«، ولذل�ك يأخ�ذ س�ائر ركاب الس�فينة ين�ذرون موانئ عم�ان ويوصونهم 

بالتأهب لمالقاة هؤالء الغزاة القادمين.
ويأخ�ذ العماني�ون في إع�داد الع�دة لمقارعة جي�وش البرتغال بقي�ادة »باري�را« الذي كان 
أس�طوله مدججًا بالمدافع والبنادق والجيوش المدربة، ولكن العمانيين يصمدون ويخططون 
بدهاء وحنكة للمواجهة، فيعملون على توحيد القبائل العربية وأئمتها، ويستطيعون أن يحبطوا 
مخطط�ات البرتغاليي�ن ويخرجوهم من قالعه�ا وحصونها التي كانوا قد اس�تولوا عليها عنوة 

بقذائف مدافعهم ووابل بنادقهم.
ويبرز من بين العمانيين عدد من األئمة المخلصين واألبطال الميامين، من أمثال »أحمد بن 
زاهر الخروصي« و»سلطان بن مسعود« و»حسين بن سعيد الجابري« و»ابن مداد« و»ناصر بن 
مرشد اليعربي« و»سلطان بن سيف اليعربي« و»برهام بن أحمد« و»ربيعة بن صالح« و»مسرور 
بن عبيد الش�ندودي« و»س�ليمان بن زهران الس�يابي« و»أحمد بن راش�د« و»هاش�ل بن راشد 
الس�عدي« و»خميس بن رويش�د الضنكي« و»مسلم العريمي«، و»محمد بن حميد بن خلفان« 
الذي أبلى بالء حس�نًا، وحظي بحب »تش�اندرا« ابنة التاجر الهندي »ناروتيم«، على الرغم من 

تعلق »باريرا« بها، وسعيه الدائب للفوز بها، واتخاذها زوجة.
فقد كانت »تش�اندرا« تميل إلى العمانيين الذين نش�أت بينهم، وتكره البرتغاليين األجالف 
الذي�ن احتلوا موطنها الهند وأخذوا يزحفون على عمان، ولذلك تتمرد على والدها الذي كان 
يمالئ »باريرا« ويماطله حرصًا على مصالحه التجارية، وتعتنق اإلسالم، وتتطوع مع المقاومين 
بوصفها ممرضة، وعندما يصاب »محمد بن حميد« وهو يتس�لق جدار إحدى القالع الحصينة 
التي أقامها البرتغاليون عند »عقبة ريام«، تحاول أن تنقذه، ولكنها تصاب أيضًا فُيستشهدان معًا 

في موقف درامي رومانسي يمتزج فيه الحب والحرب والموت.
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* * *
ماذا أراد الكاتب في هذا النص الروائي؟

م�ا أظ�ن أن هذه الرواية تتس�ع لتأوي�الت كثيرة؛ فما أراده الكاتب ش�فاف ومباش�ر ومعلن 
عنه بأس�لوب تقريري. فالكات�ب أراد أن يذكي الحس القومي في األجي�ال المعاصرة، ويربط 
المتلقي العربي عامة، والعماني خاصة، بأمجاد أجداده وبطوالتهم في عصر عزت فيه األمجاد 
والبط�والت، وتكالبت فيه األمم على ثروات العرب وثقافتهم ولغتهم وعقيدتهم ووجودهم، 

محاولة أن تخرجهم من متن التاريخ إلى هامشه.
فالتاريخ في هذه الرواية يس�قط على »الوضع العربي المعاصر«)1(، على حد تعبير األس�تاذ 

يوسف الشاروني، وال يستهدف إحياءه لذاته.
وهذا ما يفس�ر لجوء الكاتب في كثير من المواقف إلى بث آرائه الخاصة بألس�نة ش�خوص 
روايته، على نحو ما يتراءى في الحوار الذي يدور بين ركاب السفينة »الشاهين«، وهو الحوار 

الذي نكتفي باقتطاف الفقرة اآلتية منه:
»- لقد قدرنا طوياًل... حسبنا أن تجارتنا بأفريقية تكفي، لم ندرس ظاهرة مجيء األوربيين 

إلى أفريقيا.
- لقد تجاهلنا ما يدور حولنا، سلمت البالد العربية للعثمانيين، واعتقدوا أنهم سيحمونهم 
م�ن كل ع�دوان، والدول كاألف�راد يقوون ويضعف�ون ويهكون القوة في جوان�ب، ولكنهم ال 

يهكونها في جانب قد يخرج منه الخطر.
- م�ا كفان�ا العثمانيون، حتى هرمز س�لمناها حكم بالدنا كي نتفرغ نحن للتجارة البس�يطة 
واألعمال الخفيفة والركض وراء الكس�ب المادي والمظاهر الخادعة، فلم نس�أل عن مستقبل 

بالدنا وعن األطماع المحيطة بها«)2(.
والالفت للنظر أن الكاتب ال يخفي نية إسقاط التاريخ على الراهن العربي حتى في صفحة 

غالف الرواية، حيث يتمثل باآلية الكريمة زبڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃرب)3(.

)1( يوسف الشاروني: مع الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة. القاهرة 1994 ص290
)2( عبد الله الطائي: الشراع الكبير. طبعة خاصة. روي. الطبعة األولى. عمان 1981 ص20

)3( الرواية. صفحة الغالف.
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وأيًا ما يكن فإن الذي يهمنا اآلن هو التماس المرجعيات المعرفية في هذه الرواية وتصنيفها 
وتحديد آثار سلطتها في الخطاب الروائي.

أ- المرجعية التاريخية:
يتك�ئ عب�د الل�ه الطائي ف�ي هذه الرواي�ة اتكاء كبي�رًا عل�ى التاريخ، ويحرص عل�ى توثيق 
األح�داث واإلحال�ة على الش�خصيات التاريخية المعروفة ف�ي تاريخ عم�ان الحديث، ومما 
يؤنس�نا إل�ى ذلك أن الكاتب يومئ إلى األحداث التاريخية المتش�ابكة به�ذه الفترة الزمنية وما 
سبقها أو مّهد لها، كأن يشير إلى »أجود بن زامل الجبري« الذي قدم من البحرين زاحفًا بجيشه 
عل�ى »هرمز«)1(، وتهاون »اإلمام محمد بن إس�ماعيل« في ص�د البرتغاليين الذين أغاروا على 
الس�واحل العمانية، راضيًا باس�تتباب األمن في حوزته الداخلية)2(، وتتبع حركات البرتغاليين 
الذي�ن احتلوا جزيرة »مصيرة« ثم »رأس الحد« و»مدينة صور«، واتجاه أس�طولهم إلى »مدينة 
قلهات« ف� »قريات«)3(، واإلشارة إلى رؤساء القبائل وأسمائهم، والتنسيق بين النباهنة واليعاربة 
من أجل مقاومة الغزاة)4(، ووصف العالقات بين القوى العظمى بالمنطقة، وخاصة العالقات 
بي�ن العثمانيين واإليرانيي�ن والبرتغاليين واإلنجليز)5(، ووصول »اإلمام ناصر بن مرش�د« إلى 
س�دة الحكم)6(، ثم وفاته، وما تبع ذلك من وأد الفتنة العش�ائرية ومبايعة »س�لطان بين س�يف 

اليعربي« ومواصلة المقاومة)7(.
وهذا النزوع التاريخي التوثيقي في بعض مواقف الرواية يتجاوز األحداث التاريخية العامة 

ويعنى بالتفاصيل، على نحو ما يطالعنا في الفقرة اآلتية:
»وفي مس�اء الحادي والثالثين من ش�هر ديس�مبر ع�ام )8(1648 أصدر اإلمام س�لطان أمره 

)1( يرجع إلى الرواية. ص14
)2( يرجع إلى الرواية. ص20 - 21

)3( يرجع إلى الرواية. ص28
)4( يرجع إلى الرواية. ص41

)5( يرجع إلى الرواية. ص47 - 48
)6( يرجع إلى الرواية. ص48

)7( يرجع إلى الرواية. ص101 - 105
)8(  في الرواية كان ذلك سنة 1948، وهو خطأ مطبعي كما يبدو؛ ألن اإلمام سلطان بن سيف ابن عم الشيخ ناصر 
عاش في الفترة الممتدة بين 1649 و 1688 ]يرجع إلى كتاب »عمان بين االستقالل واالحتالل« للدكتور خالد 

ناصر الوسمي. منشورات مؤسسة الشراع العربي. الطبعة األولى. الكويت 1993. ص39
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بالهجوم، فقاد الجيش إلى مس�قط الش�يخ مس�عود، وتحرك�ت القوات تعبر طري�ق العقبة بين 
مس�قط ومط�رح، وطريق ال�وادي من قرية روي لتدخل مس�قط م�ن جنوبها في قرية س�داب. 
ونجح�ت الق�وات األخيرة فرابط�ت في س�داب، وهنالك دارت بينه�ا وبين البرتغ�ال معركة 
طاحنة استطاع العرب فيها أن يحتلوا جبل سداب، وأن يدخلوا مدينة مسقط، في حين توقفت 

القوات األولى لتدخل معاركها بعنف مع البرتغال«)1(.
وم�ن ح�رص الكات�ب عل�ى التأري�خ أنه ق�دم معلوم�ات تاريخي�ة ذيل به�ا روايت�ه، وهي 

المعلومات التي نكتفي في هذه العجالة بذكر نتف منها فيما يأتي:
»1 - هدف البرتغال من الغزو هو القضاء على احتكار العرب في البحر المتوسط والشرق 

األوسط للوساطة بين آسيا وأوربا.
2 - 1507 دخول البوكيرك الموانئ العربية.

3 - عين نائبًا للملك في الهند إلى 1515، ومات على سفينة في جوا.

4 - دي فينز يس قائد برتغالي دمر صحار على إثر ثورة.

5 - لوبافار قام بقمع ثورة في مسقط عام 1526

6 - 1580 ضمت البرتغال إلى أسبانيا، وبقيت كذلك إلى 1640

7 - زادوا قوتهم بكثرة في مسقط 1585

8 - 1596 ظهرت أولى سفن هولندية في الهند.

9 - ظهر مبعوثون إنكليز في الخليج عام 1583

10 - طرد شاه إيران البرتغال من البحرين 1602«)2(.

إن�ه غيض من فيض م�ن المعلومات التاريخية التي حرص الكات�ب على تذييل روايته بها، 
وهو ما يؤكد اهتمامه الش�ديد بقراءة تاريخ منطقة عمان وما جاورها من المناطق األخرى قبل 
أن يق�دم على كتابة روايته، واالتكاء على المرجعي�ة التاريخية في صياغتها بوصفها المرجعية 

األساس.

)1( الرواية. ص118
)2( الرواية. ص132
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وق�د كن�ا نتوقع أن يمارس الكاتب حريته ف�ي التصرف بالمادة التاريخي�ة، فيتمثلها، ويعيد 
تش�كيلها، ويثريه�ا بوصفه كاتب�ًا روائيًا مبدعًا ال مؤرخ�ًا، ولكننا فوجئنا بحرصه الش�ديد على 
التقيد بالمرجعية التاريخية في كل صغيرة وكبيرة، وهو ما جعل بعض النقاد من أمثال األس�تاذ 
يوس�ف الش�اروني، يذك�رون قائمة بأس�ماء الكتب التاريخي�ة المعتمدة في ه�ذه الرواية، مثل 
كتاب »س�يرة اإلمام ناصر بن مرش�د« لعبد الله بن خلفان بن قيصر، و»تحفة األعيان« للعالمة 
نور الدين الس�المي، و»الش�عاع الش�ائع باللمعان«، و»الفتح المبين« البن رزيق)1(، ويمكن أن 
نضيف كتبًا أخرى، مثل الكتاب المهم »كش�ف الغمة الجامع ألخبار األمة«)2( للش�يخ سرحان 

بن سعيد األزكوي المصنف حوالي سنة 1728.
وحتى الحبكة الغرامية بين »تشاندرا« الهندية و»محمد بن حميد بن خلفان«، وهي الحبكة 
الت�ي كن�ا نتوقع أن تكون من نس�ج خي�ال الكاتب، على غ�رار ما كان يفعل جرج�ي زيدان في 
روايات�ه، اتض�ح أنها كانت مأخوذة م�ن قصة تاريخية حقيقي�ة تناولتها كت�ب التاريخ، من مثل 

كتاب »عمان بين االستقالل واالحتالل« للدكتور خالد ناصر الوسمي)3(.

ب - المرجعية الثقافية:
هذه المرجعية � في الحقيقة � متعددة الجوانب، ويمكن حصرها فيما يأتي:

1 - ثقافـة تجاريـة: وتت�راءى في اهتم�ام الكاتب بتقدي�م معلومات عن طبيع�ة التجارة التي 
كانت رائجة في منطقة عمان إبان القرن الس�ادس عش�ر والس�ابع عش�ر والثامن عشر والتاسع 
عش�ر خاصة، وذلك من خالل الحوار الذي يجريه الكاتب على ألس�نة شخوص روايته، على 
نحو ما يطالعنا في الفصل الخامس، حيث يشير »محمد بن حميد بن خلفان« إلى البضائع التي 

كان يتاجر بها:
»اس�تأجرت س�فينة من طي�وى، ومألتها بالبس�ر والنس�يج العماني )الخضرن�ج( والوزرة 
العربي�ة، وغط�اء ال�رأس والحل�وى وبع�ض الآللئ التي اش�تريتها م�ن مطرح، فبعت البس�ور 
والآلل�ئ في الهند وواصلت الس�ير إلى زنجبار حي�ث صرفت الباقي، وع�دت ثانية إلى الهند 

)1( يرجع إلى ص297 من كتاب »مع الرواية« ليوسف الشاروني.
)2( دراسة وتحقيق الدكتور حسن النابودة. دار البارودي. الجزء الثاني. الطبعة األولى. أبوظبي 2006 ]يرجع إلى 

ص946 – 965 حيث يؤرخ لفترة حكم اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي، على سبيل المثال[.
)3( الدكتور خالد ناصر الوسمي: عمان بين االستقالل واالحتالل. ص98 - 102
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وبقيت بها شهرين«)1(.
وقد يورد الكاتب مثل هذه المعلومات التجارية في س�ياق الس�رد، على نحو ما يطالعنا في 

الفصل األول من الرواية:
»وكان�ت هذه الجزي�رة المتنقلة بين ثب�ج البحر تس�ير بركابها، وحياتهم فيه�ا أحاديث بين 
بعضه�م، وعمل رتيب للبحارة ورؤس�ائهم. الحديث عن تجارتهم في أفريقية، وأس�عار جوز 
الهند )النارجيل(، والتمر واألثواب والنعل والفخاخي الزنجبارية وأثواب الخضرنج العمانية 
والده�ن العرب�ي من بر العدان وظفار، والس�مك المجفف من س�احل عم�ان، وأرباحهم من 
الوزرة والورسي والخرز واألنسجة األفريقية المزركشة )اللواسي( وغير ذلك من بضائع«)2(.
2 - ثقافة شعبية: وتتراءى في األلغاز الشعبية التي كان البحارة يتبادلونها ويتنافسون في فك 

رموزها في مسامراتهم، على نحو ما يطالعنا في الفصل األول من الرواية)3(.
وتت�راءى الثقاف�ة الش�عبية كذلك في الش�عر النبطي الذي كان يترّدد على ألس�نة ش�خوص 

الرواية)4(، فضاًل عن األمثال الشعبية)5(.
3 - ثقافة دينية: وتتجلى هذه الثقافة بوضوح في تناص آيات قرآنية كثيرة في المتن الروائي)6(، 
كم�ا تتجل�ى في إلمام ال�راوي/ المؤلف  بكل تفاصيل عالم الرواية بعقيدة الهنود وش�عائرهم 

الدينية)7(.
4 - ثقافة شـعرية: وتتراءى فيما كان يتمثل به ش�خوص الرواية من ش�عر فصيح، سواء أكان 

للكاتب نفسه أم لشعراء آخرين)8(.
وما من ش�ك في أن المرجعية الثقافية تمنح المتن الروائي هويته، وتوثق صلته بالمكان أو 
الحيز الذي تدور فيه األحداث، كما تؤصل عالقته بزمن الرواية، ولكن الكاتب لم يس�تطع أن 

)1( الرواية. ص65
)2( الرواية. ص11

)3( يرجع إلى الرواية. ص12
)4( يرجع إلى الرواية. ص16، 17، 51، 52

)5( يرجع إلى الرواية. ص9
)6( يرجع إلى الرواية. ص25، 44، 78، 82 على سبيل المثال.

)7( يرجع إلى الرواية. ص58 على سبيل المثال.
)8( يرجع إلى الرواية. ص16، 26، 51، 52، 79
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يوظ�ف هذه المرجعية بأس�لوب فني يؤكد حضورها العضوي ف�ي المواقف الروائية، ولذلك 
فإن خامات هذه المرجعية تبدو مقحمة على الخطاب الروائي، ويكفي أن نستأنس هنا ببعض 

المقاطع الشعرية التي بثها الكاتب على لسان »ربيعة«:

»من بحرنا بحر العرب

سمعت للموج صخب

فال السفين مشرع

وال الطيور تقترب

والموج بين زحفه

ينذر باألمر العجب

كأنه يهتف ذا

يوم عمان المرتقب

أنا النذير فليزل

كل ظالم قد رهب

أنا البشير فليكن

لكل حر بي طلب

فيا غيوم انقشعي

ما لك عندي من سبب

ويا قيود انكسري

عن كل شهم مغتصب

ويا جموع انطلقي

ظافرة مدى الحقب

البحر ثار غاضبا
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والبر أحرى بالغضب

قد غرق الظلم فما 

له معاد يرتقب

و»مسقط« عروسنا

تزهو بأثواب قشب

الموج قد طّهرها

فلترقصوا اليوم طرب

ولتهتفوا يا شعبنا

حققت آمال العرب«)1(.

فهذه المقاطع الشعرية المجتزأة من قصيدة »الموج الصاعد« التي نشرها الكاتب في ديوانه 
»ديوان الفجر الزاحف« � كما ورد في الهامش)2(�  مقحمة على الموقف الروائي دون توظيف 

حقيقي يثري ذلك الموقف جماليًا أو فكريًا.

وكأني بالكاتب هنا يريد أن يتخذ من شخوص روايته رواة يذيعون شعره، على حساب بناء 
المتن الروائي!

ج - المرجعية اللغوية: 

مف�ردات  ش�رح  عل�ى  الكات�ب  ح�رص  ف�ي  خاص�ة  لن�ا  المرجعي�ة  ه�ذه  تت�راءى 
مث�ل  العماني�ة،  اللهج�ة  مف�ردات  بع�ض  كش�رح  الروائ�ي،  المت�ن  هوام�ش  ف�ي 
و»الفوال�ة«)7(، و»الباني�ان«)6(،  و»البرتكي�س«)5(،  و»االس�تعفال«)4(،   »الخضرن�ج«)3(، 

)1( الرواية. ص51 - 52
)2( يرجع إلى الرواية. ص52

)3( يرجع إلى الرواية. ص11 )والخضرنج هو قطن عماني اشتهرت به منطقة الجيلة(.
)4( يرجع إلى الرواية. ص12 )واالستعفال هو القشطة(.

)5( يرجع إلى الرواية. ص16 )والبرتكيس هو البرتغاليون(.
)6( يرجع إلى الرواية. ص62 )والبانيان طائفة من الديانات البوذية(.

)7( يرجع إلى الرواية. ص74 )والفوالة ما يقدم للضيف قبل القهوة العربية من حلوى وفاكهة(.
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و»اللك«)1(، الخ..

وق�د كان الكات�ب في بعض مواقف الرواية يتعمد أن يبث بع�ض المفردات العامية الغريبة 
على ألس�نة ش�خوصه بنية شرحها في الهامش، وكأن الغرض من الحوار لغوي وليس نفسيًا أو 

فكريًا يكشف عن دوافع تلك الشخوص ومواقفها الفكرية.

وما من ش�ك في أن استخدام بعض المفردات العامية في النسيج اللغوي في الرواية يسهم 
ف�ي تأكيد اللون المحلي العمان�ي، ولكن الكاتب كان في إمكانه أن يحقق هذه الغاية الجمالية 
بوس�اطة الحوار باللهجة العامية العمانية، ولكنه فضل أن يجري ذلك الحوار بالفصحى، وهو 

ما يشكل مفارقة في أداة التعبير اللغوي وجمالياتها البنائية.

وهذه المفارقة تعد وجهًا من أوجه األثر السلبي لسلطة المرجعية المعرفية، يضاف إلى أثر 
التوظيف الهش للمعرفة الشعرية أو المعرفة الدينية، على نحِو ما مّر.

أما األثر السلبي لطغيان المرجعية التاريخية في بناء هذه الرواية فإنه يحتاج إلى وقفة خاصة 
بهذه المداخلة.

فق�د مارس طغيان هذه المرجعية التاريخية تأثيرًا س�لبّيًا قوّيًا في بن�اء األحداث التي كانت 
المعلوم�ات التاريخية تقحم عليها إقحامًا، وكذلك األمر بالنس�بة إلى بناء ش�خصيات الرواية 
الت�ي كانت أش�باحًا بال حي�اة؛ ألن وظيفة تلك الش�خصيات ال تتج�اوز أداء األدوار التاريخية 
وبث أفكار الكاتب، وكأنها بيادق ش�طرنج، ولذلك جاءت مس�طحة جاهزة، ما عدا ش�خصية 
»تش�اندرا« الت�ي كانت ش�خصية نامي�ة، وش�خصية »ناروتيم« الت�ي نجح الكاتب ف�ي تحليل 
دوافعه�ا الس�يكولوجية وترددها في اتخاذ موقف معي�ن يتيح لها التوفيق بين إش�باع أطماعها 
التجاري�ة ومصالحه�ا المادي�ة والحفاظ على عالقاتها م�ع البرتغاليي�ن والعمانيين، فضاًل عن 

الحفاظ على شرف »تشاندرا« وحمايتها من »باريرا«.
ويمتد األثر السلبي لوطأة المرجعية التاريخية ليشمل أسلوب السرد ذاته.

كان الس�رد ف�ي ه�ذه الرواية ش�فويًا وليس س�ردًا كتابي�ًا؛ ألن الكات�ب كان يخاطب األذن 
السامعة أكثر مما يخاطب العين القارئة.

يطالعنا هذا النزوع الش�فوي بوضوح في وصف الحروب التي دارت رحاها بين العمانيين 
)1( يرجع إلى الرواية. ص84 )واللك مائة ألف، وخمسة لكوك خمسمائة ألف(.
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والبرتغاليين، على نحو ما يبدو في الفقرات اآلتية:
»وتح�دد ي�وم 18/ 1/ 1649 للهجوم على القلعة المعلقة، فلم يش�عر البرتغال إال بالعرب 

يتسلقون الجبال ويهجمون هجومًا انتحاريًا على مدخلها الغربي.
وكان المهاجم�ون يجاوزن الثالثين. اس�تطاعوا أن يش�قوا طريقهم بي�ن طلقات الرصاص 
وتس�اقط الضحاي�ا، وتهاوت الس�يوف عل�ى الجب�ال وتهاوت الجث�ث على س�فوحها، حتى 
اس�تطاع عش�رة منهم أن يصلوا إلى مدخل القلعة، واس�تطاع فريق من المرابطين في ميابين أن 

يتوغلوا إلى المربع في الشرق، ويصلوا أيضا إلى مدخل القلعة اآلخر.
ولكن المهمة كانت قاس�ية، العدو يس�تعمل س�الحًا جديدًا هو الرصاص، بينما يس�تعمل 
الفري�ق العربي س�يوفه ورماحه، وباإلضافة إل�ى ذلك فإنهم المس�يطرون المتمركزون، ولوال 
نبال كانت تزعزع ثقة العدو بنفس�ه يلقيها رجال من البيوت في مس�قط لما اس�تطاع العرب أن 

يثبتوا على القلعة الحديدية«)1(.
فما من شك في أن هذا الوصف الشفوي يعد امتدادًا ألساليب الوصف في التراث السردي 
العربي، وخاصة التراث الش�عبي منه، مثل »ألف ليلة وليلة« و»س�يرة الهالليين« و»فيروز شاه« 

وغيرها من المطّوالت السردية.
وبعد، فالذي نخلص إليه أن س�لطة المرجعية المعرفية في رواية »الشراع الكبير«، وخاصة 
المرجعي�ة التاريخي�ة والمرجعي�ة الثقافي�ة والمرجعي�ة اللغوي�ة، كان�ت طاغية عل�ى الخطاب 
الروائي الذي تأثر تأثرًا سلبيًا كبيرًا تتراءى مالمحه في بناء الحدث ورسم الشخوص وأسلوب 
الس�رد الش�فوي الذي تعطى األولوية فيه للتأريخ الزمني، وليس للتأري�خ الذهني االجتماعي 

والفكري.
وكل ذلك أسهم في تقليص أفق اإلبداع ومخايل السرد وأسر الكاتب في قفص المرجعيات 

المعرفية التي حالت دون تألق الفعل الروائي المبدع.
ولع�ل ما يش�فع لعبد الله الطائي هو كون عمله عماًل رائ�دًا يصعب أن ينجو مما يعتري أي 

عمل رائد من شروخ وهنات.
* * *

)1( الرواية. ص120
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صورة اآلخر في روايات سعود بن سعد المظّفر

منذ اكتش�اف النفط في منطقة الخليج العربي واس�تثماره في نهاية الخمس�ينيات من القرن 
العش�رين أخ�ذت معالم الحي�اة االقتصادي�ة واالجتماعية والثقافي�ة تتغير تغيرًا جذري�ًا بوتيرة 
س�ريعة أف�رزت كثي�رًا من التناقض�ات التي كانت محل اهتم�ام من عدد كبير من كتاب الس�رد 
األدب�ي، م�ن أمثال »عبد الرحمن منيف« و»فوزية الس�الم« و»ليلى العثم�ان« و»تركي الحمد« 
و»ليلى الجهني« و»علي أبو الريش« و»عبد الحميد أحمد« و»محمد المر« و»ناصر الظاهري« 
و»إبراهيم مبارك« و»سعاد العريمي« و»محمد حسن الحربي« و»مريم جمعة فرج« و»عبد الله 

خليفة« وغيرهم ممن ال يتسع المقام لذكرهم.
ول�م يك�ن هذا التغير الس�ريع ناتجًا ع�ن تغير البنية المادية فحس�ب، ولكن�ه كان ناتجًا عن 
االحت�كاك المباش�ر بأقوام وأعراق من األوربيين واآلس�يويين واألمريكيي�ن وغيرهم، وهو ما 

جعل بعض الكتاب الخليجيين يعنون برسم صورة »اآلخر« في أعمالهم األدبية.
ومن هؤالء الكتاب الكاتب العماني »سعود بن سعد المظفر« الذي شغل بهذا الموضع في 
كثير من أعماله السردية، وخاصة في رواياته »رمال وجليد« و»الشيخ« و»المعلم عبد الرزاق«، 

وهي الروايات التي سنتمثل بها عند رسم صورة »اآلخر« في أعماله. 

أ - »رمال وجليد«:
يتراءى لنا انش�غال »سعود المظفر« باآلخر في هذه الرواية من خالل العنوان ذاته؛ فالرمال 
ترمز هنا إلى العربي الخليجي المتميز بدفء عواطفه وقيمه، أما الجليد فإنه يرمز إلى »اآلخر« 

الذي يتسم بالبرودة في عواطفه وموقفه من الكون.
ولك�ن الكات�ب يقدم لنا في هذه الرواية بعض الش�خصيات المحلي�ة التي فقدت مالمحها 
المتمي�زة من جراء االحتكاك مع »اآلخر«، بحيث ال نكاد نفرق بينها وبين اآلخرين، على نحو 
ما نرى في ش�خصية »عيس�ى« رجل األعم�ال المتألق في عالم التجارة والصفقات واألس�هم 
واألعمال الحرة الذي، يتزوج من »ش�ارلوت« األوربية، أو »ش�يرين« كما يس�ميها في س�ياق 

محاولة أقلمتها ثقافًة وفكرًا وسلوكًا.
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وتبذل »شارلوت« ما في وسعها من أجل نجاح زوجها وفوزه بالصفقات المربحة بوصفها 
س�يدة برزة خبيرة في كسب ود اآلخرين وانتهاز الفرص، ولكن »عيسى« الذي يغدو من أثرياء 
عمان يكتس�ب ع�ادات جديدة غريبة عل�ى المجتمع المحاف�ظ، كالتردد عل�ى األندية المريبة 

ومعاقرة الخمرة وإنشاء عالقات مع النساء خارج المؤسسة الزوجية، وما إلى ذلك.
وق�د غرق »س�ليمان« في هذا العال�م الجديد، فأصبح مس�تهترًا مدمنًا يته�اون في واجباته 
العائلي�ة، ويهمل زوجته المتألقة التي كانت تغار من ابنة عمه »خولة« اللعوب التي كانت تبتزه 
مادي�ًا بذريع�ة اإلنفاق عل�ى أخيها الطالب ال�ذي كان يدرس في أوربا، كم�ا كانت تدرس هي 

نفسها، على حسابه بعد وفاة والدها.
تصل العالقة الزوجية بين »عيسى« و»شارلوت« إلى طريق مسدود، فيتم االنفصال بينهما، 
وذات يوم يعود »عيسى« ثماًل إلى منزله لياًل ويموت فجاءة، وتطالب »شارلوت« بفتح تحقيق 
رس�مي ف�ي موته متهم�ة »خولة« بتدبي�ر اغتيال�ه طمعا في ثروته، ويس�تجوب رجال الش�رطة 
»خولة« وعش�يقها »بخيت« الذي يحضره »سليمان« محامي العائلة من الخارج مخفورًا بتهمة 
تنفي�ذ خط�ة »خولة«، ولك�ن التحقيق يزيح اللثام ع�ن مؤامرة كالمؤامرات الت�ي تدبر عادة في 
الروايات البوليسية؛ إذ يتضح أن »شارلوت« هي التي دست سمًا ل� »عيسى« بمساعدة خادمتها 

اآلسيوية.
تل�ك أهم أحداث هذه الرواية التي تدق جرس الخطر الناتج عن التواصل مع »اآلخر« وما 

يتركه من آثار مدمرة في الحياة االجتماعية واألخالقية المحلية.
إن »اآلخر« - كما يقدمه الكاتب في هذه الرواية – أناني جشع، ال يتورع عن إزهاق أرواح 
الناس لخدمة مصالحه وإرواء عطشه إلى االنتقام، وهو ما يتراءى في رسم صورة »شارلوت« 
وصورة الخادمة اآلسيوية، أما »عيسى« و»خولة« فإنهما ضحيتان لالحتكاك ب�»اآلخر« المنحل 
المس�تهتر ال�ذي ال يبالي بالقيم؛ فلوال هذا »اآلخر« ما كان »عيس�ى« الطي�ب يغدو مدمنًا وزير 

نساء، وكذلك األمر بالنسبة إلى »خولة« التي فقدت براءتها في أوربا حيث درست.
ووفق�ًا لهذه الرؤية فإنه ال مج�ال للتواصل بين حضارة »الش�رق« وبين حضارة »الغرب«، 
فكل منهما تقوم على أسس متناقضة يصعب الجمع بينها، كما يصعب الجمع بين دفء الرمال 

وبين صقيع الجليد، أو النار والماء.
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وال يكتف�ي الكات�ب بتقدي�م أطروحته من خالل األح�داث، بل يحرص عل�ى تأكيدها من 
خالل األشياء ومن خالل الحوار المباشر.

تزور »ش�يرين«، أو »ش�ارلوت«،  »س�ليمان« محامي العائلة في منزله، فتشاهد لوحة زيتية 
تمثل قروية ترعى الغنم بين السفوح والرمال، فتعلق عليها بوصفها لوحة تمثل »براءة اإلنسان 
القديم«)1(، وهي البراءة الجميلة التي تعكس حياة صافية رائقة ال تعكر صفوها شوائب الحياة 

المعاصرة التي أفرزها التواصل الحضاري بالغرب.
فه�ل يعن�ي ذلك أن الكاتب يدعو إلى العودة الرومانس�ية إلى الحي�اة البدائية الطبيعية على 

غرار ما فعل »روسو« و»ألبيرتو مورافيا« و»ألدوس هكسلي« على سبيل المثال؟
الكات�ب ال يري�د ذلك بالضبط، ولكن�ه يريد أن نتعلم ما ينفعنا م�ن »اآلخر« باالعتماد على 
أنفس�نا ونت�رك ما عدا ذلك، أي أنه يريد أن نتتبع الجوان�ب العلمية في الحضارة األوربية وننبذ 

الجوانب الثقافية واألخالقية.
وإذا كان�ت ه�ذه الفكرة ال تجد طريقها للتعبير عن نفس�ها في الرواي�ة من خالل األحداث 
الروائية، فإن الكاتب يمنحها فرصة التعبير المباشر من خالل الحوار الذي يدور بين »سليمان« 
و»ش�ارلوت«، وهو الحوار الذي يستش�ف منه مدى ضيقه باآلخر الذي يقيم معه ويحول دون 

تنمية قدراته الذاتية باالعتماد على نفسه، فضاًل عن تدمير هويته:
»سألت شيرين بعد رشقة قصيرة بنظرات مؤثرة:

- ماذا تتمنى؟
أجاب سليمان متنهّدًا صامتًا مغمضًا عينيه هنيهة، فاتحها محّدًقا فيها بسكون:

- أن يتركنا من وفد إلينا!
أردفت شيرين باندهاش مفاجئ كلسعة الجليد الساخن:

- لماذا؟!
رد سليمان بهدوء:

- ألرى كيف س�نعيش ونعمل، كيف س�نطّور ما عمله غيرنا ونحافظ عليه.. اليد المساعدة 

)1( سعود بن سعد المظفر: رمال وجليد. منشورات مطبعة األلوان الحديثة. الطبعة األولى. عمان 1989. ص 136
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الخبيرة التي غيرت الجذور والدم.. مس�خت المعتقدات.. حتى تس�اءلنا كيف س�نكون نحن 
وحدنا؟!

تساءلت شيرين بوجه حاد يقطر عطفًا:
- مستحيل أظنه محال!!

أردف سليمان باسمًا كالقانط:
- ألم تسألي؟!

- مصالحك، مصالح غيرك، سُتشّل!؟
اندفع سليمان بعد هنيهة تفكير قائاًل:

- س�أتضرر، هم أيضًا، لكننا س�نتعلم.. التعليم مكلف.. س�نعرف كيف نكمل، كيف تسير 
األمور في الخفاء.. نتعلم محاولة االعتماد على كل عقل ويد مخلصة فينا.. الحكمة أننا يجب 
أن نكون.. في كل موقع.. و.. نشتغل في كل شيء حتى نتعلم..أيُّ الحضارتين أقوى وأميز؟!

تالقت عيونهما النهمة. ارتفعت الكؤوس إلى المباسم. احتضنهما الهدوء.
رددت شيرين منتهكة الهدوء باسترخاء رضي:

- س�معت م�ن يق�ول، وإخال�ه صادقًا، إنهم يش�عرون ف�ي قرارة نفوس�هم أننا ال نس�تطيع 
بدونهم.. هم كل شيء هنا وبدونهم لن نستمر.. وما حصل بأيديهم هم وحدهم!!«)1(.

إن »اآلخ�ر« ف�ي هذه الرواية – كما يبدو من خالل هذا الحوار – ليس منفصاًل عنا، ولس�نا 
مخّيري�ن ف�ي تجنبه وتالفيه؛ فهو س�اكن فينا، يضّي�ق الخناق علينا، ويف�رض علينا نمط الحياة 
التي يريدها، ويرس�م لنا طريقنا، ويحدد لنا مس�تقبلنا، ويحول بيننا وبين االعتماد على أنفس�نا 

في تشكيل حياتنا واكتساب التجربة من ممارسة العمل في جميع الميادين.
ولعل هذا الطرح هو الذي يميز رؤى الكاتب في هذه الرواية ويجعله مختلفًا عن طروحات 
الكتاب العرب اآلخرين الذين عالجوا إشكالية تواصل الحضارات والموقف من اآلخر، على 
نحو ما نرى في »قنديل أم هاشم« ليحيى حقي، و»موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب صالح، 
و»الحي الالتيني« لسهيل إدريس، و»عصفور من الشرق« لتوفيق الحكيم، و»البيضاء« ليوسف 

)1( المصدر نفسه. ص 137 - 138
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إدريس.
إن ه�ذه األعم�ال الروائية تقدم لنا »اآلخ�ر« بوصفه بعيدًا عنا، ونحن أح�رار في أن نتعامل 
مع�ه أو نرفض�ه ونبتع�د عنه، أما ف�ي »رمال وجلي�د« فإنه يبدو متغلغ�اًلً في حياتن�ا االقتصادية 

واالجتماعية والسيكولوجية، وكأنه قدر.
وق�د انعكس�ت ه�ذه الرؤي�ة الفكري�ة على لغ�ة الكاتب الت�ي امت�ألت بالمف�ردات الثنائية 
المتناقضة، وخاصة ثنائية »الرمال والجليد«)1(، كما انعكست هذه الرؤية على رسم الفضاء في 
الرواية، وهو الرسم الذي يغلب عليه وصف المجالس والحفالت والبيوت الفخمة والنوادي 
ذات األض�واء الخافت�ة، والفن�ادق، ومعاقرة الخمرة، وما إلى ذلك مما يوحي بهيمنة أس�لوب 

»اآلخر« في الحياة.

ب - »الشيخ«:
م�ؤدى ه�ذه الرواية أن »الش�يخ« س�ليمان المحامي يقابل س�يدة أوربية مع ابنتها الحس�ناء 
ف�ي المص�رف، فيتعرف إليها وتدعوه إل�ى زيارتها في منزلها، وتتوطد العالق�ة بينه وبين ابنتها 

»باوال« كما تسميها هي، أو »سلمى« كما يسميها والدها العماني المتوفى.
وتتعلق »س�لمى« بهذا »الش�يخ« الوس�يم الذي فقد جميع أفراد عائلته في حادث سير، ولم 
يستطع أن ينسى مصابه، ويستأنف حياته العائلية من جديد، فظل يعيش بمفرده كالعزاب، يجتر 

ذلك الحادث المؤلم الذي أودى بأبنائه وزوجته.
وتزور »س�لمى« منزل »الش�يخ« ذات ي�وم في نزوة مفاجئ�ة فتخبره بنبأ فوزه�ا في امتحان 

الثانوية العامة وتطلب منه أن يستجيب لنزوتها العابثة فيفعل.
ويقترب »الشيخ« من والدة »سلمى«، ويعرض عليها أن تسمح لها بالسفر معه إلى »لندن« 

في رحلة سياحية، فال تمانع، بل توصي ابنتها بالعناية به وعدم إرهاقه.
وكأن الكاتب هنا يريد أن يميز بين الشرق والغرب، فاآلخر الغربي ال تهمه القيم األخالقية 

التي تحكم الشرق.
ويكتشف »الشيخ« أنه كان يعرف والد »سلمى« معرفة دقيقة؛ فقد كان رجاًل سكيرًا عربيدًا 
)1( ينظر المصدر نفسه. ص 30، 37، 62، 65، 66، 68، 71، 100، 103، 106، 118، 119، 134، 135، 136، 137، 

144، 145، 188، 214، 252، 256، 259، 261 على سبيل المثال ال الحصر.
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جش�عًا يجمع ثروته بطرق وأس�اليب غير شرعية، وقد مات غرقًا ولم يمت في حادث سير كما 
كانت تزعم والدة »سلمى«.

يريد الكاتب هنا أن يس�ّوغ س�لوك »س�لمى« بالوراثة على طريقة الواقعيين الطبيعيين، من 
أمثال »زوال« و»فلوبير« و»تشيكوف« و»موباسان«؛ فطيشها موروث عن والدها.

و»س�عود المظفر« - م�رة أخرى – ال يكتفي بالتعبير ع�ن رؤاه الفكرية من خالل الحدث، 
وإنم�ا يعب�ر عنه�ا من خالل الح�وار الذي ي�دور بينه وبين »س�لمى«، على نحو م�ا يتراءى في 

المقطع اآلتي:
.. لكنه بالنسبة لي سر.. ومثلما قلت من قبل، هو سر األسرار! »- بقي شيء واحد، ليس بِِسرٍّ

سألته بعد أن خايلته بنظرة حانية:
- قله!

- أظن أن كل النطف التي ولدت.. منذ بداية سنوات الفرحة.. نطف سكرى، مريضة..
ضحكت بنشوة مكبوتة، عذبة، متسائلة:

- نطف سكرى؟!
- أجل، لذكور وإناث..!

- كيف ذلك؟!
- معظم األزواج كانوا سكارى، حين كانوا يضاجعون حريمهم. وربما أيضًا هن.

تساءلت بعد هنيهة صمت:
- ما كنت أعلم ذلك!

- بالتأكيد، هو س�ر األسرار.. يعني، الجيل األول من عصر الفرحة.. جيل مخبول بنفسه.. 
والمخبول بنفسه سيلد جياًل مجنونًا.. تخيلي أنك محاطة دائمًا بأناس، الخبل والجنون أساس 

مكوناتهم«)1(.
و»عصر الفرحة« الذي يومئ إليه الكاتب هنا هو عصر اكتشاف النفط واستثماره واالختالط 

باآلخر على نطاق واسع.

)1( سعود بن سعد المظفر: الشيخ. منشورات مطبعة البستان. الطبعة األولى. مسقط 1991. ص 39 - 40
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وعندم�ا تم�وت وال�دة »س�لمى« تس�افر إلى أورب�ا بصحب�ة »س�ليمان« لحضور الش�عائر 
الجنائزية، ويعرض عليها الزواج من ابن خالها الشاب »فكتور« ولكنها ترفضه، ويعرض عليها 

سليمان الزواج فترفض كذلك بدعوى أن »الزواج قاتل للحب«)1(.
إنه »اآلخر« الذي يرفض مؤسسة الزواج، ويهدد العائلة بوصفها نواة المجتمع السليم.

ويص�اب »س�ليمان« باإلرهاق فيم�وت ميتة عبثي�ة مجنونة بين أحضان »س�لمى« في نهاية 
الرواية.

ومن خالل الموازنة بين رواية »رمال وجليد« ورواية »الش�يخ« نالحظ مدى تكامل الرؤى 
الفكرية وتماثل الشخصيات.

إن العالم الذي يدينه الكاتب في الروايتين واحد، كما أن الشخصيات تتماثل كثيرًا؛ فمالمح 
ش�خصية »س�ليمان« في الرواية األولى تكاد تكون واحدة، اس�مًا ومهنة وس�لوكًا، وش�خصية 

»عيسى« في رواية »رمال وجليد« هي بعينها شخصية والد »سلمى«.

ج - »المعلم عبد الرزاق«:
تع�د هذه الرواية في الحقيقة طفرة كبيرة بين أعمال س�عود المظفر؛ فهي تختلف تمامًا عن 
أعماله الس�ردية الس�ابقة ش�كاًل ومضمونًا؛ ألّن الكاتب يجرب أس�لوب الواقعية الس�حرية أو 

العجائبية.
مؤدى هذه الرواية أن رجاًل اس�مه »راش�د« ينهر كالبًا دخلت إلى باحة منزله فيلّوح بعصاه 
ك�ي يصرفها، فتتزاحم في فتحة »الحوى« ف�ارة، ويبلغ به الغضب فيقذف تلك الكالب بعصاه 
ويصيب أحدها إصابة قوية فيعوي من جّرائها، وينكفئ على وجهه، ثم ينزلق هاربًا وهو يعرج.

وعندما أراد »راش�د« أن يلتقط عصاه لم يجدها، وبحث عنها كثيرًا دون جدوى، وبعد أيام 
رأى عجوزًا أعور أس�ود البش�رة في س�وق الس�مك وهو يعرج ويتكئ على عص�اه المفقودة، 
فأخذ يالحقه عس�ى أن يس�ترد عصاه، ولكن العجوز رفض إعادتها إليه، وتوعده باالنتقام منه؛ 

ألنه آذى »مخلوقات الله« من سكان الليل، ثم اختفى فجأة وكأن األرض قد ابتلعته.
ومنذ ذلك اليوم أخذت الكالب السوداء تطارد »راشد« أينما حّل، كما أن ابنته »زيانة« تقع 

)1( المصدر نفسه. ص 91
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على األرض بال حراك وقد اصفّر وجهها وسال لعابها.
ويع�رض »راش�د« ابنته على »المعلم عب�د الرزاق« الذي يمتلك ق�درة خارقة على معالجة 
الممسوس�ين والمس�حورين، فيدخ�ل في معرك�ة عجيبة مع الج�ن تنته�ي بالمصالحة وقبول 

ذبيحة قربانًا.
وتش�فى »زيان�ة« فيما بعد، ولكن »راش�د« يموت ويترك ابنته وزوجت�ه »جوخة« بال معيل، 

وهو ما يجعل »المعلم عبد الرزاق« يالحق الجنّي »هيكل« حتى يقتله.
وبع�د س�نوات طويلة يكتش�ف المهن�دس »صال�ح« عالمًا غريب�ًا بجبل »الس�يح األحمر« 
حيث كان يش�رف على ش�ق طريق، وهو عالم »المغصوبين« الذين سحروا أو مسخوا وفقدوا 

مالمحهم البشرية وأصبحوا أمواتا أحياء.
يس�تعين المهندس »صالح« بصديقه »المالزم يعقوب« ضابط الش�رطة الذي يأتي بأعوانه 

ويقبض على تلك الكائنات الغريبة ويقودهم إلى المخفر مقيدين.
وُيكتشف »راشد« بين هؤالء »المغصوبين«، فيأخذه المهندس »صالح« وصديقه »يعقوب« 
إل�ى من�زل »المعلم عبد الرزاق« الذي يتعرف إليه ث�م يأخذانه إلى منزله حيث يتعرف إلى ابنته 
»زيانة« التي تنكره، مؤكدة أنه مات منذ س�نوات طويلة، ويكتش�ف موت زوجته »جوخة« التي 

يبكيها بكاء مرًا، ثم يموت في إحدى المشافي في نهاية الرواية.
وعل�ى الرغم من طغيان الخطاب العجائبي األس�طوري في ه�ذه الرواية فإن الكاتب يظل 

مرتبطًا بواقعه وبيئته االجتماعية التي يأتي »اآلخر« في سياق وصفها.
ففي الفصل الرابع عشر من الرواية يستضيف »يعقوب« صديقه المهندس »صالح« ويالحظ 
تغيره وقلقه واضطرابه ويفس�ر ذلك بكثرة العمل بين الجبال واألودية »مع غير بني جنس�ه«)1(، 
أي مع »اآلخر« الذي يشكل هاجسًا مؤرقًا ومصدرًا للقلق واالضطراب في األوساط المحلية، 
وهؤالء »اآلخرون« يشير إليهم الكاتب أحيانًا ب� »ذوي السراويل«)2( في مقابل المواطنين ذوي 

»األثواب«)3(.

)1( سعود بن سعد المظفر: المعلم عبد الرزاق. مطابع النهضة. الطبعة األولى. عمان 1989. ص 10
)2( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 97

)3( الصفحة نفسها.
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وفي الفصل الثالث عشر من الرواية يطرح مشروع شق طريق »جبل السيح األحمر« للنقاش 
في مجلس اإلدارة، فتطرح أس�ئلة عن جدواه ومدى صعوب�ة تنفيذه، وإلحاقه أضرارًا بفالحي 
المنطقة، فيعترف »صالح« بأن مثل هذه المش�اريع الكثيرة ال يش�ارك في تصميمها مهندس�ون 

مواطنون، بل يصممها »اآلخرون«:
»ال أظن هذا المش�روع صّمم هنا.. وش�ارك فيه مهندس�ون مثلك ومثل�ي.. ومثل الفاضل 
المدي�ر.. ه�ذه مش�اريع جبارة تأتي إلين�ا للتنفيذ.. ونزج نحن فيها لإلش�راف االس�مي.. أو.. 
أخ�ذ الخبرة حت�ى يأتي الوقت.. الوق�ت الذي أنت وأن�ا.. أو كلنا يطلب من�ا.. تصميم طريق 
نحن نعرف خصائص أرضه وأين يمر.. أنت وأنا لم نصمم أزقة العاصمة وش�وارعها.. أليس 

كذلك؟!«)1(.
وف�ي موقف م�ن مواقف الرواية يتخي�ل المهندس »صالح« فالحًا عج�وزًا يدخل عليه في 
مكتبه كي يحتّج بش�دة على مش�روع طريق »الس�يح األحمر«، ويدور بينهما حوار نقتطف منه 

ما يأتي:
»- الطريق ما يجب أن يمر هناك.. إنكم تدمرون بيوتنا.. تقتلون بهائمنا.. إننا ال نوافق!!

- من أنتم حتى ال توافقون.. من هم الذين ال يوافقون؟!
أجاب الرجل وهو مكفهر الوجه وأكثر تحديقًا:

- نحن.. أنا أولهم.. أهل الس�يح كلهم.. هو س�يحنا.. س�يحنا وحدنا.. أبًا عن أب.. وجّدًا 
عن جد.. إننا ال نريد الطريق.. دنس األغراب األجانب أرضنا«)2(.

إن »اآلخ�ر« هن�ا يدمر ش�خصية المواطن الكفء الذي يعرف »ش�عاب« بل�ده، فال يتيح له 
فرصة اكتساب التجربة من خالل الممارسة واالعتماد على الذات والتعبير عن قدراته الكامنة، 
ب�ل يفرض نفس�ه عليه وينوب عنه في إنجاز أعمال هو أدرى به�ا وأقدر على إنجازها، ونتيجة 

ذلك كله خسارة فادحة وأذى للناس.
ونس�جل أخي�رًا أن األدوات الفني�ة التي اس�تخدمها الكاتب لم تتطور، ب�ل ظلت كما هي؛ 
فاللغة تقريرية قاموس�ية، يغلب عليها أس�لوب الحوار، ووصف الفض�اء جامد وليس حركيًا، 

)1( الرواية. ص 90
)2( الرواية. ص 94
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والش�خصيات مجردة تفتقر إلى التحليل الس�يكولوجي، وهو ما جعل العالم الروائي لس�عود 
المظفر عالمًا مجردًا يفتقر إلى الخصوصية المحلية لغًة وحوارًا وفضاء.

وه�ذا الحكم ال ينطبق عل�ى رواية »المعلم عبد الرزاق« التي تمث�ل تحواًل عميقًا في رؤى 
الكاتب الفنية؛ فقد اس�تخدم بعض المفردات المحلية في س�ياق الس�رد، من مثل »الدعون«)1( 

و»العوانة«)2( و»سمة غظف«)3( و»السيحة«)4( و»الخظمظام«)5(، وما إلى ذلك.
كم�ا أن الكاتب اس�توحى روح اللهجة العامية في الحوار عل�ى نحو ما فعل توفيق الحكيم 

من قبل في مسرحية »الصفقة«، كأن يورد الصيغ اآلتية في حوار شخوص الرواية:
- »نريد أن نشوفه في التو!« )6(.

- »منذ متى هذا الشيء جاءها«)7(.
- »سير، المهندسين مع المدير ينتظرونك!« )8(.

وقد أس�هم هذا االس�تيحاء لروح اللهجة العامية في منح »المعلم عبد الرزاق« نكهة محلية 
مختلفة عّما عهدناه في أعمال سعود بن سعد المظفر.

* * *

)1( الرواية. ص 9
)2( الرواية. ص 9

)3( الرواية. ص 53
)4( الرواية. ص 53

)5( الرواية. ص 118
)6( الرواية. ص 28
)7( الرواية. ص 30
)8( الرواية. ص 85
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 ثنائية الجسد والروح في رواية »رحلة أبو زيد العماني«
لـ»محمد بن سيف الرحبي«

إنه�ا مغامرة يخوضها بطل هذه الرواية ال�ذي يتخذ من »أبي زيد الهاللي« قناعًا له أو يتخذ 
»تغريبته« معاداًل موضوعيًا، كما يوحي عنوان الرواية.

والحقيق�ة أن هن�اك تماثاًل قوي�ًا بين أبي زيد الهالل�ي وبطل هذه الرواية؛ ف�إذا كان أبو زيد 
الهالل�ي ق�د غامر في رحلته من المش�رق إلى المغرب من أجل نش�ر قيم فكري�ة وروحية فإن 
بطل الرواية غامر في رحلته إلى مصر مدفوعًا بهاجس البحث عن حل إلشكالية ثنائية الجسد 
والروح، وهي ثنائية محكومة بسلس�لة من القيم الفكرية والروحية واالجتماعية، وإذا كان أبو 
زي�د الهاللي قد خ�اض حروبًا طاحنة من أجل ترس�يخ قيمه فإن بطل الرواي�ة دخل في صراع 

مرير مع الذات والسلطة والمجتمع.
ملخ�ص ه�ذا العم�ل أن بطل الرواية – ال�ذي ال يحرص الكاتب على منحه اس�مًا ولقبًا – 
يقابل الطالبة الجامعية الرسامة »منى« في مقر جمعية الفنون التشكيلية في عمان ويعّبر لها عن 
إعجاب�ه بلوحاتها، وتتطور العالقة بينهم�ا ولكنها تصطدم بالعادات واألع�راف القبلية؛ فبطل 
الرواي�ة فقي�ر ينتمي إل�ى قبيلة ال تحظى باالحت�رام والتقدير بين القبائل األخ�رى، ولذلك فإن 
»منى« تصاب بخيبة أمل كبيرة عندما تكتشف هذه الحقيقة على إثر فوزه بمئة ريال في سحب 

مصرف مسقط:
»بع�د أن ع�دت إلى البيت فتح�ت الجريدة أبحث عنه بي�ن الفائزين، قرأت اس�مه الثالثي 
والقبيلة، س�قط ش�يء في داخلي، أحسس�ت بصراخ عنيف يقتات مني، في اس�مه ما يدل على 
أننا لن نكون، وفي قبيلته أيضًا، أعرف والدي، أعرف هذا التضخم الكبير في وثنيته القبلية التي 

عنده فوق كل شيء«)1(.
ومع ذلك فإن عالقة بطل الرواية بمنى تستمر وتنتهي بفاجعة فقدها لشرفها في لحظة طيش، 
ويس�افر على إثرها بطل الرواية إلى اإلس�كندرية إلعداد رس�الة ماجستير عن »فلسفة الجسد« 

)1( محمد بن سيف الرحبي: رحلة أبو زيد العماني. منشورات دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة. الطبعة األولى 2002 
ص 37
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وعالقته بالروح، وأيهما يتحكم في اآلخر؟، وهل تمنح الروح الجسد حياته أم العكس؟ وهل 
تنقذ الروح الجسد من براثن الخطيئة؟، وما إلى ذلك من األسئلة التي كانت تؤرقه)1(.

وفي اإلسكندرية ينغمس بطل الرواية في ملذاته الجسدية من خالل عالقته بالفتاة المنحرفة 
»والء« التي ينقذه منها زميله العماني »عبد الله« كي يش�غله بقضايا أخرى لم تكن تخطر بباله، 
وهي قضايا اإلصالح االجتماعي واإلصالح السياس�ي؛ إذ يزوره يومًا في منزله ويعرض عليه 
االنخراط في جمعية لمس�اعدة الفقراء فيقبل على مضض، ولكنه ما يلبث أن يكتش�ف حقيقة 
تلك الجمعية الس�رية التي كانت تطالب »بتطبيق ش�رع الله ومحاربة الفس�اد«)2(، وتس�عى إلى 

الوصول إلى السلطة بوساطة العنف.
وينغمس بطل الرواية في أعمال هذه الجمعية المحظورة التي توسع دائرة عملها كي تشمل 
كل األقطار العربية واإلسالمية بما في ذلك عمان التي أصبح يمارس نشاطه بها بوصفه ممثاًل 

لتلك الجمعية.
ولم تمض أش�هر على انخراط بطل الرواية في تلك الجمعية الس�رية حتى اعتقل في عمان 
في منزل أخيه »أحمد« بالباطنة، وأودع السجن مع مجموعة من األعضاء اآلخرين بتهمة إثارة 

»الفتنة وشّق الوحدة الوطنية«)3(.
وبعدما ينوف عن الس�نتين يصدر الس�لطان »أمره الس�امي بالعفو العام عن جميع السجناء 
المتورطي�ن في قضايا وتنظيمات محظورة قانونًا داخل س�لطنة عمان«)4(، فيخرج بطل الرواية 
من زنزانته مودعًا سجانيه، ويقبع في بيته محبطًا مستقباًل أصدقاءه القدامى الذين كانوا يؤنبونه 

على تورطه المفاجئ.
وف�ي ه�ذه األثناء كانت »منى« - التي تزوجت وأصبحت أمًا – تتابع أخبار بطل الرواية في 
ش�غف وتعجب من انقالبه المفاجئ وتخليه عن »فلس�فته« التي لم تكن »تقترب من أي داللة 

تشير إلى تدينه«)5(.

)1( يرجع إلى الرواية. ص 59
)2( الرواية. ص 94

)3( الرواية. ص 111
)4( الرواية. ص 135
)5( الرواية. ص 116
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ذل�ك أه�م ما حدث في هذه الرواي�ة، فما الفكرة التي أراد الكات�ب أن يعبر عنها من خالل 
هذا العمل؟

كان بط�ل الرواية في البداية مش�غواًل بقضية فلس�فية ميتافيزيقية ش�غلت التفكير الفلس�في 
والدين�ي منذ القديم، وهي طبيعة العالقة بين الجس�د والروح وجوه�ر كل منهما، وهل ينبغي 

االنقياد إلى الجسد أم ينبغي االنقياد إلى الروح في الحياة المعيشة؟
إن ثنائي�ة الجس�د والروح تع�ذب بطل الرواية وتؤرق�ه وتلقي به في أتون التعاس�ة والقلق؛ 
فكلم�ا س�لم زمام أم�ره إلى الجس�د واس�تجاب إلغراءاته أحس بمتع�ة عابرة يتلوها الش�عور 
بالن�دم ونزي�ف الروح التي ترزح تح�ت نير الخطيئ�ة)1(، ولكن االنقياد إلى ال�روح أيضًا ليس 
مأم�ون العواقب؛ ألّن ال�روح »تتمرد في كل حين«)2(، وتعجز قدراتن�ا »على كبح جماحها«)3( 

وطموحها وارتيادها آفاقًا مغرقة في المثالية والخيال والوهم و»البؤس المستديم«)4(.
الجس�د والروح، هذان العنصران اللذان يعذب�ان بطل الرواية عنصران متناقضان في نظره، 

ولكّن كاًل منهما ضروري بالنسبة إلى اآلخر:
»روحك.. جسدك، هذان المعذبان الثائران، الحالمان..

للجسد شهوته.. وللروح شهوتها..
من هذا ومن هي تلك؟!

أية فلسفة ستعينك على الفهم؟!
الجس�د، هو صوت�ك، لحمك، دمك، أعضاؤك المحركة، وس�يلتك لتحوي�ل األفكار إلى 

أفعال.
روحك، هي سفرك األبدي، تقاسيمك التي تبحث عن ناي تحّط أنفاسها عليه..«)5(.

وقد انعكست هذه األطروحة النظرية على أحداث الرواية التي باتت معبرة عنها من خالل 
س�لوك البط�ل؛ فنحن نرى ه�ذا البطل ينغمس ف�ي البداية في ملذات الجس�د، فينتهي به األمر 

)1( الرواية. ص 85
)2( الرواية. ص 114

)3( الصفحة نفسها.
)4( الرواية. ص 141
)5( الرواية. ص 168
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إل�ى االبت�ذال والعدمية المقلقة، إلى درجة أنه ال يبالي ب� »منى« التي أحبته ومنحته كل ش�يء، 
فيقرر أن يس�افر ويتركها تواجه مصيرها بمفردها بعد فقد ش�رفها، بل إنه ال يتورع عن معاش�رة 
المومسات المبتذالت في اإلسكندرية، كما أشرنا، وفي المقابل فإن تخليه عن الجسد وانقياده 

إلى الروح ينتهي به إلى التطرف والزنزانة.
ولعل معاناة بطل الرواية ال تعبر عن معاناة فردية بقدر ما تعبر عن جيل من الشباب العربي 
ال�ذي أخف�ق ف�ي التوفيق بين حاجات الجس�د وبي�ن حاجات ال�روح، كما أخفق ف�ي تحقيق 

التوازن المنشود فيما يحيط به من حياة اجتماعية وسياسية.
وعل�ى الرغ�م من أن بطل الرواية يح�اول أن يخرج من أتون هذه الثنائي�ة المتناقضة )ثنائية 

الجسد والروح( بالرهان على الروح صراحة:
»انه�ض م�ن خطوات�ك العاثرة، اصع�د إلى جبالك الش�اهقة.. طل عل�ى األرض من عل، 

ستكتشف كم هي األشياء صغيرة!! كم هي األحالم صغيرة أيضًا!!
راه�ن على الروح.. إنه�ا قادرة على النهوض، الجس�د يتعب، الروح ق�ادرة على التحليق 
أكثر، جس�دك يحمل مالمح الماضي الذي تود أن تغادره، روحك ش�فافة، عصية على الدمع، 

عكس جسدك المثخن بألف عين تدمن الحزن، كأنه الصديق األثير«)1(.
نقول: على الرغم من محاولة البطل الخروج من أتون هذه الثنائية بالرهان على الروح، فإنه 
يظ�ل متذبذبًا وعاجزًا عن تحديد موقف نهائي، فتجربته الفكرية واالجتماعية تظل »مغموس�ة 

في المتاهة«)2(، على حد تعبيره.
تلك هي المضامين التي أراد محمد بن سيف الرحبي أن يعالجها في هذا العمل، فماذا عن 

األداء الفني؟
لعل أول ما يس�توقف قارئ هذا العمل هو لغته المعجمية التي تتس�م بكثير من اإلنش�ائية، 
وخاصة في الصفحات األولى التي ترقى لغتها إلى مس�توى النثر الرومانس�ي الجبراني )نس�بة 
إل�ى جب�ران خليل جبران(، على نح�و ما يتراءى في الفقرة اآلتية الت�ي يناجي فيها بطل الرواية 

عشيقته »منى«:

)1( الرواية. ص 170
)2( الرواية. ص 174
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»يا نوارتي، يا أيقونتي، يا عالمي الذي أعيش�ه: كيف ينسحب العالم من أمامي، وأنا الورقة 
التي تتقاذفها الرياح بحثًا عن حلم مفقود؟! ال أحلم بش�يء أكثر منك، وأنت كل األش�ياء التي 
أريدها، أحلم بك عينًا وس�معًا، وقلبًا يتولى صياغة العالم وردة أعثر فيها على اللون والرائحة 

التي أشتهيها«)1(.
ولكن اإلنشائية في هذه الرواية كانت موظفة فنيًا؛ ذلك أن تلك اإلنشائية تفضح نفاق بطل 
الرواية الذي يعبر عن هيامه ب� »منى« وتقديسه لعاطفة الحب من جهة، ومن جهة أخرى نراه ال 
يتورع عن إنشاء عالقات غرامية مع فتيات أخريات، بل نراه يسقط إلى الحضيض عندما ينشئ 
عالقة مع فتاة مبتذلة مثل »والء«؛ فكأن تلك اإلنش�ائية تفضحه وتؤكد تناقضه وتذبذبه، بل إن 

تلك اإلنشائية تثير السخرية لدى القارئ عندما يعرف سلوكه فيما بعد.
وقد وظف الكاتب حش�دًا من التقنيات الس�ردية المعاصرة، من مث�ل تقنية التناص، وتقنية 

االسترجاع )الفالش باك(، وتقنية المذكرات، وتقنية تيار الوعي.

1 - تقنية التناص:

تتراءى لنا في توظيف بعض النصوص الش�عرية، كتوظيف فقرات من أشعار نزار قباني)2(، 
وتوظيف بعض أقوال المفكرين واألدباء العالميين في المرأة)3(.

2 - تقنية االسترجاع:

وقد اس�تخدمها الكاتب خاصة بعد خروج بطل الرواية من السجن؛ إذ ظل يستعيد ذكرياته 
المؤلمة في الزنزانة وأمشاجًا من عالقاته مع السجناء والسجانين)4(، كما وظف هذه التقنية في 

كثير من مواقف الرواية، كموقف استرجاع »منى« لذكرياتها مع بطل الرواية)5(.

3 - تقنية المذكرات:

تتراءى لنا هذه التقنية خاصة في تلك المذكرات واليوميات التي كانت تحرص »منى« على 

)1( الرواية. ص 11
)2( الرواية. ص 36
)3( الرواية. ص 81

)4( الرواية. ص 156
)5( الرواية. ص 118
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كتابتها واصفة فيها معاناتها ويأسها، وعالقتها بزوجها وابنتها)1(.

4 - تقنية تيار الوعي:

وه�ي التقني�ة التي وظفه�ا الكاتب كثي�رًا في هذه الرواي�ة، وخاصة في المواق�ف التي كان 
يضطر بطل الرواية إلى أن يس�تقبل فيها اآلخرين في منزله)2(، س�واء في عمان بعد خروجه من 
الس�جن أم في اإلس�كندرية، حيث كان يتردد عليه »عبد الله«، فضاًل عن مواقف أخرى تتصل 

بعالقة »منى« بزوجها)3(.
وإضاف�ة إلى ه�ذه التقنيات ن�رى الكاتب يس�تخدم تقنية األح�الم )أحالم المن�ام وأحالم 

اليقظة( )4(، كما يوظف تقنية الحوار الداخلي)5(.
وم�ا أخفق الكاتب فيه إخفاقًا ذريع�ًا وهو تصوير الفضاء والمواضع�ات واأللوان العمانية 

المحلية.
* * *

)1( الرواية. ص 111 وما بعدها من صفحات.
)2( الرواية. ص 144
)3( الرواية. ص 131

)4( الرواية. ص 106، 172
)5( الرواية. ص 148
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 مالمح الواقعية الطبيعة في رواية »الخشت«
لـ »محمد بن سيف الرحبي«

س�بق أن أوضحنا في كتابنا »الواقعية وتياراتها في اآلداب الس�ردية األوربية«)1( أن الواقعية 
الطبيعية ليست امتدادًا للواقعية النقدية كما يزعم »زوال Zola«، أو كما يذهب بعض النقاد من 

أمثال الدكتور »محمد غنيمي هالل« أو الدكتور »محمد مندور«)2(.
ويمك�ن تلخيص أهم خصائص هذا التيار األدبي الذي انتش�ر ف�ي اآلداب األوربية، وكان 
من أعالمه كتاب معروفون من أمثال »زوال«، و»غي دي موباسان«، و»تشيكوف«، و»فلوبير«، 

و»إبسن«، و»كارين برامسون«، نقول: يمكن تلخيص أهم خصائص هذا التيار فيما يأتي:
1 - إن الواقعيين الطبيعيين يصدرون عن فلسفة في الحياة مؤداها أن الشر متجّذر في طبيعة 

اإلنسان الغرائزية، ولذلك أخفقت األديان واآلداب والفنون في إصالحه.
الطبيعيين، فإنه ليس حرًا في تصرفاته  - وإذا كان اإلنسان عبدًا لغرائزه وشهواته في رأي   2

وسلوكه في الحياة االجتماعية، ألنه خاضع لجبرية قدرية ال فكاك منها.
الموضوعية  باسم  نقاًلً حرفيًا، وذلك  الواقع  نقل  بالحرص على  الطبيعة  الواقعية  تتسم   -  3

التي فهمت عند أعالمها بوصفها نسخًا للحياة كما هي، ويعتقد الطبيعيون أن هذا النسخ 
هو العدل الذي يحول دون تسرب أهواء المبدع إلى أعماله األدبية، ومن هنا نفهم قول 

»فلوبير« في إحدى رسائله إلى »جورج صاند«:
»إني ال أريد حبا أو كراهية، ال شفقة وال غضبًا... ألم يئن األوان بعد ليحل العدل مكانه في 

ميدان الفن؟ إن نزاهة الوصف عندئذ يصبح لها جالل القانون«)3(.
وقبل الخوض في تجليات الواقعية الطبيعية في هذه الرواية ينبغي أن نلخص أحداثها فيما 

يأتي:

)1( د. الرشيد بوشعير: الواقعية وتياراتها في اآلداب السردية األوربية. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 1996
)2( المرجع نفسه. ص96

)3( نقال عن »ضرورة الفن« إلرنست فيشر. ترجمة أسعد حليم. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة 1971 
ص100
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ليس هناك حدث روائي واحد يتمتع بالتماسك على نحو ما يتراءى في الرواية الكالسيكية، 
ب�ل هن�اك أحداث متناثرة ال يجمع بينها رابط س�وى راب�ط المكان والزمان؛ فهناك أربع نس�اء 
وأربع�ة رجال يؤدون أدوارًا اجتماعية مختلفة، وهم »س�هام«، و»حني�ن«، و»ناهد«، و»أمينة«، 

و»سعيد«، و»جمال«، و»علي«، و»سيف«.
وهؤالء الرجال والنس�اء الذين يؤدون أدوارًا رئيس�ة في الرواية على قدم المس�اواة، يمكن 
أن نضيف إليهم ش�خصيتين ثانويتين أخريين، وهما ش�خصية »فاطمة« ش�قيقة كل من س�يف 

وجمال، و»خالد« مذيع التلفاز.
وعلى الرغم من كون »س�يف« و»جمال« ش�قيقين، وكون »علي« و»س�عيد« ابني عميهما، 
وعل�ى الرغ�م من كونهم ينح�درون من مناط�ق ريفية ب� »نزوى«، ويس�كنون ش�قة واحدة في 
مس�قط، ف�إن ل�كلٍّ عالمه المغلق الخ�اص الذي ال ينفت�ح على عوالم اآلخري�ن إال في حدود 
ضيق�ة ج�دًا، وذل�ك بتدبير مقصود م�ن الكاتب الذي أراد أن يحش�د كل واح�د من هؤالء في 
»حفرته« التي تحاكي »حفرة« لعبة »الخش�ت« العمانية التقليدية التي فرضها الكاتب على بناء 

الرواية، وهو ما سنفصل القول فيه الحقًا.
وإذا كان للرج�ال »حفره�م« أو أدواره�م االجتماعي�ة والس�يكولوجية والغرائزي�ة الت�ي 
يسجنون فيها، فإن للنساء »حفرهن« أو أدوارهن المحكمة اإلغالق كذلك؛ فكل واحدة منهن 

تدور في فلك رجل أو رجال ال ترى العالم إال من خاللهم.
ف�� »س�هام« الزوجة الش�اعرة التي حاول�ت أن تروض زوجها الرس�ام المخب�ر، أو »الدب 
الظريف« كما تس�ميه، دون جدوى، تهرب »من فجيعتها نحو الش�عر، تتجول بنزقها بين مفاتن 
القصي�دة، فت�دل الرج�ال على مفاتنها، تش�عل فيه�م روح الف�ارس«)1(، وترتم�ي في أحضان 
المخرج المسرحي »سيف« الذي تعّود أن يستدرج الفتيات إلى الشقة المشتركة التي تذكرنا ب� 

»شقة الحرية« لغازي القصيبي، فتحمل وتنجب منه للمرة الثانية.
و»حني�ن« القادمة من قرية س�احلية، تهرب من س�طوة والدها الش�يخ المزواج المتس�لط، 
فتتحدى مواضعات القبيلة، وتتهافت على ش�اب رقيع مائع يغويها بمعس�ول الكالم، ثم يغدر 
به�ا، فترتم�ي في وحل الفجور عارضة جس�دها على كل من يدفع مااًل، وتتعرف إلى الش�اب 

)1( محمد بن سيف الرحبي: الخشت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2008 ص7
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»علي« الممرض، فترى فيه حلمها المفقود الذي يستطيع أن يزودها بالحب المنشود، فتحاول 
أن تغريه بالمال »الحرام«، ثم تختفي فجأة في ظروف غامضة، ويتهم »علي« بالمس�ؤولية عن 

ذلك.
و»ناه�د« طالب�ة التقنية العلي�ا المنحدرة من أصول عمانية إفريقية م�ن زنجبار تقع في حب 
زميلها »جمال« الذي يقاوم فقره ويقاوم النزوع القبلي في عائلته وفي نفس�ه، ويتقدم لخطبتها 
م�ن أهله�ا بمفرده، وعندما يأخذها إلى الش�قة المش�تركة يفاج�أ بمدعي المحكم�ة يمنعه من 

الدخول، لكون تلك الشقة لم يسدد إيجارها منذ أشهر.
أما »أمينة« فقد ضاقت ذرعًا بتشّدد زوجها »سعيد« المدرس، وتطرفه في سلوكه، وإهماله 
لزوجاته الثالث، وانخراطه في منظمة سياسية تستهدف زعزعة األمن في عمان، فاتخذت من 
»خال�د« المذيع التلفاز عش�يقًا تقابل�ه من حين إلى آخر عندما يغي�ب زوجها الذي تنفصل عنه 

في نهاية المطاف.
وأما »فاطمة« المراهقة ش�قيقة »س�عيد« فقد أغواها »خالد« المذي�ع هي األخرى فغادرت 

البيت باتجاه مجهول، ثم عادت بعد أيام مكللة بالعار.
* * *

والمالح�ظ أن »محم�د بن س�يف الرحب�ي« في ه�ذه الرواية ال ينطل�ق في بن�اء روايته من 
الح�دث أو م�ن األجواء والفض�اءات وإنما ينطلق من ش�خوص ونماذج بش�رية أو اجتماعية 
يمك�ن أن تكون مس�تقاة من الواق�ع، ويمكن أن تكون مس�تقاة من الخي�ال واالحتمال، ولعل 
ه�ذا االفتراض األخير أقرب إلى الحقيقة؛ ألننا نس�تبعد أن يك�ون المجتمع العماني المحافظ 
قد انحدر بهذه الس�رعة إلى هذا الدرك من االنحالل والتفس�خ في سياق التحوالت التاريخية 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة الت�ي تش�هدها منطقة الخليج العرب�ي، ومن ثم ال نس�تبعد أن يكون 
الكاتب قد أراد أن يحاكي عوالم كتاب عرب آخرين من أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس 

ومحمد شكري ورجاء الصانع وواسيني األعرج.
وأي�ًا ما يك�ون األمر، فالذي يهمنا اآلن ه�و رصد مالمح الواقعية الطبيعي�ة في هذه الرواية 

)العمانية(:
1 - لعل أول ملمح من مالمح الواقعية الطبيعية يطالعنا في هذه الرواية هو االنقياد لسلطان 
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الغريزة الجنسية التي تعد الدافع الرئيس الذي يحرك أغلب شخوصها.
إن »سهام« الزوجة واألم تحاول أن تبدو أمام اآلخرين شاعرة رقيقة مرهفة الحس، ولكنها 
في حقيقتها ش�بقة مستسلمة لغرائزها الجسدية؛ فقد خانت زوجها مرارًا دون وازع أخالقي أو 
اجتماع�ي، وعلى الرغم من كونها مهملة من زوجه�ا فإنها تتخذ ذلك اإلهمال ذريعة لخيانته؛ 
فعالقاتها الجنس�ية المتعددة ال تس�وغ سلوكها، بل تفضح تهافتها الصارخ على إشباع غرائزها 

الجنسية.
فقبل أن تتعرف »سهام« إلى »سيف« المخرج المسرحي وتستسلم له وهي توهم نفسها أنها 
تفعل ذلك بدافع البحث عن الحنان والحب اللذين افتقدتهما في زوجها، تعترف له »بقصتين؛ 
األولى رس�مت طريق االنهيار، وجدت عش�يقها األول يعبث مع زميلة عمل مش�ترك، وقصة 
أخ�رى مع رجل في منتصف العمر، وس�يم وثري، أحبته بكل نبضة قلب، وأعطته كل ش�ريان 
في جسدها الفتي، كان ساديًا معها، يتلذذ بإذاللها، في منتصف الليل يتصل بها... فتنهض من 
فراش يجمعها مع س�اكن آخر في ش�قتها يدعى زوجها، تركب س�يارتها وتس�ير إليه، يضربها، 
يباغته�ا بكف يصطدم بوجهها إذا تأخرت ربع س�اعة، س�افر بها مرة واح�دة، كانت تلتصق به 
خائف�ة من ركوب الطائرة، ينهرها، متغ�زاًل بالمضيفة، في آخر ليلة حجز لها طائرة العودة لينام 

مع أخرى«)1(.
و»س�يف« الذي يتس�تر خلف الفن المس�رحي، عبد لغرائزه أيضًا، ال ي�كاد يفرغ من موعد 
غرامي حتى ينتقل إلى موعد آخر، وهو حريص على اس�تغالل موقعه في المس�رح الذي يتيح 

له ابتزاز الممثالت الجميالت.
وف�ي موق�ف من مواق�ف الرواية يتلق�ى مكالمة من إحدى عش�يقاته وهو ين�ام إلى جانب 
»سهام«، فيتعثر لسانه وتدرك أن »ثمة أنثى في الطرف اآلخر من الحكاية«)2(، فتغّص بعاصفتها، 

وتترك شقته منتحبة.
و»حنين« ال تختلف كثيرًا عن »سهام«؛ فهي تسّوغ انحرافها بتخلي عشيقها عنها، فتستأجر 
ش�قة كي تمارس فيها الدعارة علنًا؛ ففي »زوايا ش�قتها حكايات ال تحصى، لكل بطل حكايته، 

)1( الرواية. ص78
)2( الرواية. ص190

Mos2lt_NasRwa2i.indd   662 8/11/10   1:51 PM



663

وكأنها منتزعة من حكايات ألف ليلة وليلة«)1(.
وعل�ى الرغ�م من أن »عل�ي« الممرض الفقي�ر يتعلق ب� »حني�ن« ويتعاطف معه�ا بوصفها 
الموم�س الس�اقطة الت�ي دفعه�ا المجتمع إل�ى التمرغ ف�ي وحل الرذيل�ة، على نحو ما يس�وغ 
انحراف كثير من النساء في أعمال نجيب محفوظ ويوسف إدريس على سبيل المثال، فإنه في 
نهاية المطاف منجذب إليها جنس�يًا قبل أي ش�يء آخر؛ »فالنساء الالتي عبرن عينيه وجسده ما 
ع�ادت لهن متعة الغواية، أفقدته�ن إياها هذه »الحنين«، أثقله حنينه إليه�ا، أرادها قريبة، قريبة 
جدًا، لكن لم يفكر أنها ستكون زوجته، هي امرأة تقبل على أنها امرأة، هكذا دون تسميات«)2(.

وحتى »س�عيد« الذي كان زير نس�اء ثم تاب وأرس�ل لحيته وقصر إزاره واعتكف على أداء 
فرائض دينه، لم يتطهر من هوس الش�بق الجنس�ي الذي يعلن عن أتونه الكامن كلما اقترب من 
زوجته »أمينة«؛ فهو »عنيف في جنس�ه«)3( الذي يعد »أشبه باالغتصاب«)4(، ولذلك فإن »آمنة« 
ال تذكر أنه أوصلها إلى حالة النشوة، فهو – على حد تعبيرها – يستمر حتى الفجر، يهدأ ساعة 
أو نصفها لينهض كالوحش يفتح رجليها، دقائق، ثم ينهض بعد أن يفرغ حمولته، كأنه يتخلص 

من ذلك، حاولت أن تداعبه، رمقها بنظرة شٍك جرحت روحها فأدمتها«)5(.
ول�و أردنا االسترس�ال في التمثل بالمواقف التي تؤكد تهافت ش�خوص ه�ذه الرواية على 

الجنس تهافت الحيوانات لطال بنا المقام.
ولعل »جمال« و»ناهد« يمثالن في هذه الرواية النموذج اإلنس�اني السوي الذي يوازن بين 
الروح والجس�د، ويقدر الحب بوصفه قيمة إنس�انية، ولذلك نرى كاّلً منهما يتحدى ش�روطه 

االجتماعية، ويتحدى القيم القبلية العنصرية، ويسيطر على غريزته.
وم�ا ن�دري إذا كان الكات�ب قد أراد في ه�ذه الرواية أن يدي�ن أو يحّذر المجتم�ع العماني 
المعاص�ر – ال�ذي يتعرض لرياح التغيير ف�ي مفاهيمه ومواضعاته وقيمه، كس�ائر المجتمعات 
العربي�ة – م�ن االنقياد إلى الغرائ�ز على هذا النحو الصارخ، ويرس�م ص�ورة مثالية للعالقات 

)1( الرواية. ص199
)2( الرواية. ص198
)3( الرواية. ص213
)4( الرواية. ص213
)5( الرواية. ص213
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اإلنس�انية الس�وية المنش�ودة بين الرجل والمرأة من خالل ش�خصيتي »جم�ال« طالب التقنية 
العليا وزميلته »ناهد«.

ال  حتمية  بوصفها  لغرائزهم  مطلقًا  خضوعًا  يخضعون  الرواية  هذه  شخوص  جل  إن   -  2

بوصفها اختيارًا إراديًا، وما يؤنسنا إلى ذلك أن هؤالء الشخوص أنفسهم يعبرون عن هذه 
الحتمية تلميحًا أو تصريحًا.

إن »أمينة« التي تطمع في غفران اإلله – على س�بيل المثال – ترى أن »بش�ريتنا تجبرنا على 
األخطاء«)1(، كما تعترف بسطوة الجسد الذي ينطوي على »مارد اإلحساس« )أو مارد الغريزة 
بتعبي�ر أدق(، ذل�ك المارد ال�ذي »يتجلى، ويس�قط حينها كل ش�يء، كل الموروث�ات الدينية 

واألخالقية، وحده الجسد يصرخ صاّمًا آذان كل شيء عداه«)2(.
ومن نافل القول اإلشارة إلى أن الواقعيين الطبيعيين األوربيين، وخاصة »زوال« و»إبسن«، 
قد أفادوا كثيرًا من معطيات علم األحياء الذي يؤكد دور الغريزة في السلوك البشري، ومحاولة 
تبرئ�ة اإلنس�ان م�ن آثامه، طالما أن�ه يتصرف بداف�ع ال إرادي، وطالما أنه يفتق�ر إلى حريته في 

اختيار فعله.
المضمون  في  لنا  تتراءى  ال  »الخشت«  رواية  شخوص  تحكم  التي  الحتمية  هذه  إن   -  3

فحسب، ولكنها تتراءى لنا في األداء الفني أو في جماليات الخطاب الروائي كذلك.
إن الكاتب ينزع نزعة تس�جيلية )فوتوغرافية( في الحوار الذي يجريه على ألس�نة شخوص 
روايته، ذلك الحوار الذي أراد أن يكون باللهجة العامية العمانية التي يضطر أحيانًا إلى شرحها 

في هوامش روايته)3(.
وق�د ب�ذل الكاتب جهودًا ش�كلية مضني�ة في بناء روايت�ه على هذا النحو ال�ذي يقترب من 
جمالي�ات تع�دد وجه�ات النظ�ر، على نحو م�ا يطالعنا ف�ي »ميرام�ار«)4( نجي�ب محفوظ، أو 
»الس�فينة«)5( لجب�را إبراهي�م جب�را، ولكن الكات�ب لم يحرص عل�ى تعدد ال�رؤى والمواقف 

)1( الرواية. ص245
)2( الرواية. ص246

)3( يرجع إلى الرواية. ص5، 11، 15، 21، 37، 45، 60، 64، 72، 83، 91، 158 على سبيل المثال.
)4( نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة األولى. بيروت 1971

)5( جبرا إبراهيم جبرا: السفينة. دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 1979

Mos2lt_NasRwa2i.indd   664 8/11/10   1:51 PM



665

المتصل�ة بالح�دث الواح�د، كما فعل محف�وظ وجبرا، بل تعمد أن يرس�م دائ�رة مغلقة حول 
كل ش�خص من ش�خوص روايته، أو حول كل ثنائ�ي )رجل/ امرأة( من الثنائيات البش�رية أو 
االجتماعي�ة، مس�توحيًا ه�ذا البناء الصارم من لعبة »الخش�ت« التي يش�رحها عل�ى قفا غالف 

روايته على النحو اآلتي:
»الخش�ت لعب�ة عمانية تقليدي�ة ال يؤدي أدواره�ا إال الذك�ور.. بين تجرب�ة اللعبة وتجربة 
الرواي�ة هوام�ش يتداخل بعضها في بع�ض لتضيع الفواصل بين أرواح الالعبين وأجس�ادهم. 
اللعبة جس�د. الجس�د لعبة. الخشت لها 28 حفرة، كل العب له حفرة في طرف المربع تفصله 
عن حفرة الالعب اآلخر 6 حفر، فحفرته الس�ابعة وحفرة اآلخر هي السابعة كذلك. هكذا هي 
فص�ول الرواي�ة، أدوارها، تجربة تدعي أنه�ا متفردة، لكنها تقارب بين خط�وط التماس. هناك 
المس�تحضر/ المتغيب في ذهنية المجتمع المتوارثة، وهناك حاضر/ الغائب ضمن تفاعالت 

المجتمع في ألعابه الجديدة.
للق�ارئ حري�ة االلتقاء بأبطال�ه الروائيين. قد ال تجمعهم إال حفر. لكنه�ا كافية ألن يكونوا 

في لعبة واحدة، كل واحد منهم يختار حفرته ومسار خطواته داخل مربع اللعبة/ الحياة«)1(.
وما من ش�ك ف�ي أن قارئ هذه الفقرات الموازنة بين لعبة »الخش�ت« وبي�ن لعبة البناء في 
الرواية يلفت نظره ذلك النزوع الحتمي الذي يوحي به »الخشت« المنعكس قسريًا على معمار 

الرواية، وهو ما يؤكد براعة الكاتب في تأكيد التناغم بين الشكل والمضمون في هذا العمل.
* * *

وختامًا فإن بصمات الواقعية الطبيعية تتراءى في رواية »الخشت« بقوة، سواء في المضمون 
أم في الش�كل، وقد حاول الكاتب أن يس�تثمر التراث الش�عبي في بناء روايته، فاس�توحى لعبة 
ش�عبية معروف�ة، وه�ي لعبة »الخش�ت« التي اتخذه�ا عنوانًا متناغم�ًا مع المضمون والش�كل 

الروائيين، وهو ما يدخله في زمرة الروائيين الخليجيين التجريبيين.
* * *

)1( يرجع إلى قفا غالف رواية »الخشت«.
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 »منامات« جوخة الحارثي
]مقاربة الرؤية واألداة[

تع�د ه�ذه الرواية باك�ورة أعمال الكاتبة العماني�ة »جوخة الحارثي«، وق�د صدرت طبعتها 
األولى عن »المؤسس�ة العربية للدراسات والنشر« سنة 2004، ومؤدى هذه الرواية أن الراوية، 
وه�ي فت�اة مثقفة رقيق�ة، تخفق في عالق�ة عاطفية ربطتها بش�اب موظف متخصص في رس�م 
الحدود الجغرافية الدولية، فتصاب بإحباط وانكسار، ومن خالل تلك العالقة نقف على كثير 
من التفصيالت المتصل�ة بحياتها؛ فقد فقدت والدها، وتزوجت والدتها رجاًل آخر، وأصيبت 

أختها »مي« بصدمة نفسية نتيجة لعالقة عاطفية شاذة مع مدرستها »ليلى«.
وفي س�ياق الس�رد تس�تعيد الراوية كثيرًا من المواقف والمالمح التي تش�كل صورة نفسية 

عنه، وذلك من خالل تقنية االرتداد )الفالش باك(.
وكم�ا ن�رى فإن هذه األحداث ال تش�كل حبكة محكم�ة متنامية في بنيتها، بقدر ما تش�كل 
لوح�ة فسيفس�ائية لمواقف وانطباع�ات وذكريات مؤلمة تحف�ر في تربة وج�دان الراوية بطلة 

الرواية، وهذا التفكك في البناء تعيه الراوية جيدًا، وتصرح به على النحو اآلتي:
»أريد نظامًا ما وسط هذه الفوضى، أريد مشجبًا لتعليق الذكرى، ومقصًا يعيث في أنسجتها 
تصنيفًا، متى بدأ الخيط األول؟ كيف انتس�جت هذه القطعة؟ عند أي مساحة تغيرت أصواتنا؟ 
ف�ي أي ثني�ة تدرج لون الع�ذاب؟ أريد مقصًا يق�ص جيوبها ليرى أين اختب�أت األقنعة؟ ومتى 
ظه�رت؟ أف�ي بطانته�ا اندس األلم من�ذ البدء، أم نما ب�ال وعي؟ متى تحول عالمها الس�حري 
إل�ى خرائب تبعثرت بها س�الل األفاعي؟... ماذا أريد اآلن؟ أنى أرت�ب هذا العالم الضاج؟.. 
أقول لنفسي: فألسرد هذه األحداث المجنونة سردًا منطقيًا، فإذا بي أكتشف أال أحداث هناك، 
مش�اعر فقط، مش�اعر تختزل الحياة كلها، أما مواقفنا الحاس�مة معًا، واألحداث الضخمة، فال 

تكاد توجد، التقينا، تعذبنا بإتقان، ثم افترقنا، هذا كل شيء«)1(.
ويمك�ن أن نلخ�ص مضامي�ن هذا العم�ل الروائي ف�ي معاناة الم�رأة في عالقته�ا بالرجل 
المغرور األجوف األناني الذي ال يبالي بإنسانيتها، وهي المعاناة التي ترقى إلى مستوى فكري 

)1( جوخة الحارثي: منامات. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2004. ص 78
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يتمثل في »س�حيق األذى الذي نلحقه بأرواحنا حين نحاول دمجها بأرواح أخرى«)1(، وهو ما 
يعني االرتقاء بالتجربة الواقعية المعيش�ة الخاصة إلى مس�توى التجربة الفكرية العامة، والذي 
يؤنسنا إلى ذلك أن الراوية تظل تحلم بوالدها الذي يمثل مرفأ األمان بالنسبة إليها، ذلك الوالد 

الذي افتقدته منذ طفولتها ولم يستطع زوج والدتها الغريب أن يحل محله في وجدانها)2(.
وعل�ى الرغ�م من تل�ك المعاناة ف�إن الحياة تظ�ل »جديرة بأن تع�اش«)3(، على ح�د تعبير 
الراوية؛ ألن معنى الحياة ال يرتبط بالضرورة بطبيعة العالقة بين األرواح والبشر، بل يمكن أن 

تستمد تلك الحياة معناها من عالقة الناس باألشياء التي ال تخلو من نبض:
»رائح�ة الت�راب ال�ذي تنضحه عمت�ي كل صباح في ح�وش بيتها الجبلي، ف�ي نعومة ثمار 
البيذام األحمر وبهائه في كفي حمد الخش�نتين، في اللحظة التي ارتعش فيها جس�دي بالحمى 

والتشنج فانكشفت أنوار خفية للروح، في ستار الكعبة األسود وقد تشبث به الباكون«)4(.
ذل�ك ما تفصح عنه الرواية وهي تبحث عن القش�ة التي تش�دها إل�ى الحياة على إثر تصدع 
العالق�ة بينه�ا وبي�ن ذل�ك الموظف الذي تخل�ى عنها كي يت�زوج ابنة عمه بحس�ب ما تفرض 

العادات والتقاليد االجتماعية.
وإضافة إلى األشياء الصغيرة التي يمكن أن تمنح الحياة معنى في رأي الراوية، تأتي الفكرة 

أو القضية التي يمكن أن تقلب حياة المرء رأسًا على عقب وتمنحها معنى قويًا.
إن »مي« أخت الراوية في هذه الرواية تصبح مهووسة بمدّرستها »ليلى« في فترة المراهقة، 
فتس�قط في وه�دة العبث والضياع، وتقف عل�ى حافة الجنون، ولكنها م�ا تلبث أن تخرج من 

أزمتها الوجودية بالتمسك بحبل »الفكرة« أو »القضية«:
»سقطت مي في حمى الشغف، ولكن شغفها كان الفكرة، احتوتها الفكرة فاشتعلت بها، لم 
أدرك أبدًا الس�واقي التي تمد نهرها الهادر، لم أعرف منابعها الس�رية، ولكنها آمنت بقضية«)5(؛ 

النضال ضد الظلم والعدوان األجنبي على األمة العربية، وخاصة في فلسطين.

)1( جوخة الحارثي: منامات. ص 8
)2( الرواية. ص 67

)3( الرواية. ص 104
)4( الرواية. ص 104
)5( الرواية. ص 110
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ونلف�ت النظر هنا إلى أن الجم�ل المحصورة بين هاللين في هذه الفقرة كانت للراوية التي 
شغلت بأزمة شقيقتها »مي«.

هذا عن مضامين هذه الرواية، أما عن القيم الفنية والجمالية فإننا يمكن أن نثمنها من خالل 
العناصر اآلتية:

1 - البناء:

يتس�م هذا العمل بالتفكك؛ ألن أحداثه تأتي في س�ياق اس�ترجاع نتف من الماضي، وهي 
النتف التي ال تشكل قصة متنامية ذات حبكة، على نحو ما نرى في الرواية الكالسيكية.

كما أن الكاتبة تخرج أحيانًا على سياق المتن الروائي فتصّدر فصول روايتها بعتبات تتناص 
مع ذلك المتن، على نحو ما فعلت في الفصل الرابع الذي صدرته بالنص اآلتي:

»واهًا لنفس ُمنيت بهوى شديد، ورميت عن مدى بعيد، وفتنت بقلب عميد، وفطنت لقائد 
ش�ريد، حتى ش�اهدت في اختالف ش�كولها، واختالف انقطاعها ووصولها، معارف حال في 
مناكر أخرى، بين ظن موسوم بيقين، وعلم مرسوم بتلقين، ورأي مخوض في األهواء، وعيب 

مقوض لألكناف واألرجاء«)1(.
والكاتبة ال تحيل على المصادر التراثية التي تقتبس منها مثل هذه النصوص التي تصدر بها 

مفاصل روايتها، علمًا بأن تلك النصوص تظل متناغمة فكريًا مع مضمون الرواية.
ويبدو أن الكاتبة حريصة على توظيف تلك النصوص التراثية في بناء روايتها إلى حد بعيد، 

ولو كان ذلك يمارس تأثيرًا سلبيًا في بناء عملها.
ففي أحد مفاصل هذه الرواية تريد الكاتبة أن توظف نصًا ش�عريًا يتمثل في بيتين ش�عريين، 

وهما البيتان اآلتيان:
ــا عــيــون ــه ــن ل ــي ــق ــاش ــع ـــوب ال ـــل الـــنـــاظـــرونـــا»ق يــــــراه  ال  مــــا  تـــــرى 
ــــٍش الــعــالــمــيــنــا«)5(وأفـــــئـــــدة تــطــيــر بــغــيــر ري رب  مــلــكــوت  ـــى  إل

ولكنها تورد هذا النص عش�وائيًا بوصفه نصًا مدونًا بخط الجارة »شمس�ة«، وهو ما يخرجه 
تمام�ًا من س�ياق الس�رد، ويضعه في خانة الحش�و الناف�ل الذي يمكن أن نس�قطه دون أن يتأثر 

)1( الرواية. ص 15
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بناء الرواية.

2 - اللغة:

لغة الكاتبة في هذه الرواية لغة قاموس�ية في جملتها، تمتح من جماليات األس�اليب العربية 
الكالس�يكية، وه�و ما يت�راءى لنا ف�ي جزالة اللف�ظ، وفي تكلف الس�جع، فضاًل ع�ن التصنع 
والتالع�ب باللغ�ة، على نحو ما يتراءى لنا في الفقرة اآلتية التي تتعمد الكاتبة اإلكثار من ترديد 

حرف الخاء فيها:
»األرض.. الحياة.. مخيفة مخالبها المخبوءة في خبء من السماوات وخبء من األرض، 
خائنة خوانة وإن خبت فستخب من رماد الخب وماء الخوابي، خال بي مخلبها فخيل إلي أنفي 

خيالئه لخبرا، وحين خبرت ما خفي كان قد أخنى على الدهر«)1(.
أو على نحو ما يتراءى في الفقرة اآلتية التي يكثر فيها ترديد حرف الدال:

»أحم�ل دلوي على رأس�ي الدنف، المتدله بالدرب الداني، المن�ادي بالدنو، وبدلوي الدم 
الفاسد، يدمدم ليدفع الدانة، ويدنيها من دبيب الدنس، ويدلي دموعها في دنيا الدنايا«)2(.

إال أن ه�ذا التصن�ع يظل مح�دودًا في الرواية، وكان�ت الكاتبة تتعمد اللج�وء إليه رغبة في 
تنويع األساليب وتأكيد براعتها اللغوية.

كما يطغى على هذه الرواية األس�لوب اإلنش�ائي الذي يس�تهدف التعبير أكثر مما يستهدف 
السرد والتحليل.

ومن نافل القول أن نشير هنا إلى أن الخطاب الروائي ال يحتمل مثل هذه الصنعة األسلوبية 
التي تمارس تأثيرًا سلبيًا في النسيج اللغوي، بله البناء ونمو األحداث.

وق�د كان الح�وار ف�ي هذا العم�ل ح�وارًا متجانس�ًا ال يراعى في�ه التفاوت بين مس�تويات 
شخوص الرواية من حيث األبعاد النفسية أو الثقافية أو االجتماعية.

3 - التداعي الحر:

وظف�ت الكاتب�ة هذه التقنية في س�ياق االس�ترجاع الذي كان يطغى على أس�لوب الس�رد؛ 

)1( الرواية. ص 62
)2( الرواية. ص 80
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فالرواي�ة كان�ت تنتقل من ذكرى إلى أخ�رى، ومن موضوع إلى آخر، واألف�كار كانت تتداعى 
في ذهنها بحرية مطلقة:

»دخ�ل زوج أم�ي ذلك اليوم ه�ذه الغرفة الصفراء في بيته، دخلها لظ�رف ما، ارتبكت وهو 
ينظر إلى صورة أبي على المرآة، الصورة التي رأى فيها صديق المرج، تأملها زوج أمي بوجع، 
جرحت�ه، انتش�يت، قال بصوت لم أس�معه من قبل: »لقد أعطته كل ش�يء، ول�م تمنحني حتى 
طف�اًل واح�دًا«. الريش�ة الزرقاء تغادر الطائ�ر المنقوش عل�ى أباجورة صينية، الريش�ة الطويلة 
تذه�ب ف�ي رحلة طويلة وال تعود. الص�ورة التي لم تنتقل من يد ليد كان�ت لذراع خالي حول 
الكتف العاري للتايلندية الس�مراء، عش�رات النجوم الالمعة تتناثر على األرض، تصنع ش�بكة 
للصي�د، وتصيد م�ن تحب لترفعه إلى الس�ماء، ومن تحب، من يحب؟ قال�ت رفيقتي التي لم 
تع�د رفيقت�ي: »أنت تمثلين«، وحين ُحِملت مغش�يا علّي، لم تمش ف�ي جنازتي، وحدي كنت 
بين السماء واألرض، وحدي أرى الجبل، وقال الرجل الذي ال أنساه: »أنت مجنونة«، وقتلته 
مرارًا في الحلم دون قود، ثم عرفت، إنه على صواب، الش�جرة ذات األغصان والفروع الهشة 

تدعوني بدأب من النافذة«)1(.
إن الراوي�ة هن�ا تنتقل من موضوع إل�ى موضوع، ومن موضوع إلى ذك�رى؛ إذ بدأت بزوج 
أمه�ا، ثم انتقل�ت إلى صورة والدها، ثم انتقلت إلى الريش�ة الزرقاء المرس�ومة على المصباح 
الكهربائ�ي الصين�ي، ثم انتقلت إلى ص�ورة خالها والنج�وم المتناثرة في الس�ماء، ثم تذكرت 
جملة لرفيقتها وتذكرت موقفًا في حياتها لحظة وقعت مغش�يًا عليها، كما تذكرت كلمة لذلك 
الرج�ل ال�ذي تعلقت ب�ه، ثم وقفت عند فرع الش�جرة الذي كان�ت تتأمله م�ن النافذة، وهكذا 

دواليك.
وما من شك في أن تقنية التداعي الحر في هذه الرواية تعد تعبيرًا عن تشظي الوعي وانفالته 
وتمرده على المنطق؛ فالحياة بالنسبة إلى الراوية لم تعد معقولة، ولذلك تحاول أن تلتمس لها 

معنى في األشياء الصغيرة على نحو ما رأينا من قبل.

4 - توظيف الحلم:

تهت�م جوخة الحارثي في ه�ذه الرواية اهتمامًا خاصًا بتوظيف الحل�م، وهو ما يبدو لنا من 

)1( الرواية. ص 87
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عنوان الرواية »منامات« حتى آخر فصل من فصولها.
تستهل الكاتبة روايتها بحلم الراوية بوالدها الذي كان يطارده شبحها، فتومض »دشداشته« 

البيضاء »وتختفي كآخر نجمة في األفق«)1(، وتنهيها بحلم الراوية كذلك:
»على مصطبة عالية كنت ش�به جالس�ة، مش�غولة بمباذل صغيرة، وحين سمعت صوته، لم 
أعد أرى النافذة الكبيرة المواجهة والس�اللم الجانبية، رأيت صوته واضحًا وارتعش�ت، بقيت 
عين�اه معلقتين في الفضاء، تنظران إلي بتمع�ن، ثم ذهبتا وذهب الصوت، كم تمنيت أن أبكي، 

ولكني استيقظت.
أتلك البداية أم النهاية؟ البدايات حلم، والنهايات حلم آخر«)2(.

وق�د كانت ه�ذه األحالم في جملتها معبرة عن توق الراوية إل�ى الحماية واألمان في عالم 
يتسم بالفظاظة والزيف والرعونة، كما كانت معبرة عن مدى تفتت الوعي وتناقضه مع الواقع.

5 - الفضاء:

إذا كان�ت اللغة في هذه الرواية مثالي�ة ال تعكس الثراء اللغوي الواقعي أو االجتماعي، كما 
رأينا، فإن الفضاء فيها ال يخلو من األلوان التي ترصد مالمح الواقع المحلي في عمان.

ويمكن أن نتمثل في هذا المقام ببعض العينات التي تؤنسنا إلى ذلك.
إن الكاتب�ة تحرص عل�ى وصف الفضاءات الت�ي كانت تجمع بين الراوية وعش�يقها، كأن 
تص�ف المقاه�ي والمطاع�م التي كانت تجمعهما، وذلك بأس�لوب يميز تل�ك الفضاءات عن 

غيرها من الفضاءات.
»ف�ي المطعم الش�امخ عل�ى كتف جب�ل، الطاولة تالصق الزج�اج الذي يكش�ف المدينة، 
واألضواء تتكس�ر على الصحون المنقوش�ة بالذهبي والكؤوس الالمعة، وروحان ال تصّدقان 

كل هذا الفرح، وصمت فيه أعظم األصوات، المدينة تحتهما، وكل هذا صنع ألجلهما«)3(.
فمن خالل هذا الوصف تميز الكاتبة ملمحًا من مالمح فضاء مسقط الجبلية.

* * *

)1( الرواية. ص 5
)2( الرواية. ص 108

)3( الرواية. ص 67
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وأي�ًا م�ا يكون األمر؛ فالذي نخل�ص إليه أن الرؤية واألداة في هذه الرواية تش�كالن تجربة 
ناضجة للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، على الرغم من كونها باكورة تجاربها الروائية.

* * *
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 النزوع العجائبي في رواية »حفلة الموت«
لـ »فاطمة الشيدي«

يمك�ن تعريف العجائب�ي بأنه لحظة مواجهة حدث خارق يناق�ض قوانين الطبيعة الفيزيقية 
وقوانين المنطق أو العلل، ويتراءى لنا العجائبي في الس�رد األدبي في التردد بين الحقيقة وبين 
الخي�ال؛ »فف�ي عالم هو بالفع�ل عالمنا، ذلك الذي نعرفه، بال ش�ياطين، وال )س�لفات(، وال 
)هامات( تمص الدماء، يقع حدث ال يمكن أن يفسر بقوانين هذا العالم المألوف نفسه، وعلى 
م�ن ي�درك الحدث أن يختار أحد الحلين الممكنين: إما أن األم�ر يتعلق بخداع للحواس ناتج 
ع�ن الخي�ال، فتبقى قوانين العالم عل�ى حالها، وإما أن الحدث وقع حق�ًا، فهو جزء مدمج في 
الواق�ع، غي�ر أن هذا الواقع محك�وم بقوانين مجهولة من طرفنا، فإما أن الش�ياطين وهم، كائن 
متخيل، وإما أنه يوجد فعاًل، مثل الكائنات الحية األخرى تماما، مع تحفظ، وهو أن المرء نادرًا 

ما يلقاه«)1(.
وكما سنرى فإن الكاتبة العمانية »فاطمة الشيدي« في روايتها »حفلة الموت«، تلجأ إلى هذا 
الحل األخير، فتحاول أن تقنع المتلقي بأن الجني الذي كان يس�كن جس�د »أمل« بطلة الرواية 
موجود حقيقًة، وهي تستعين ب� »العالم الروحاني« الذي يؤكد تلبسها »ببعض األرواح«)2( التي 
خرجت من جس�دها لبرودت�ه لحظة مصارعة الموت؛ ألنها تخاف من القبر وتحب األجس�اد 

األكثر دفًئا)3(.
وال نس�تغرب عندم�ا تقب�ل كاتبة عماني�ة، مثل »فاطمة الش�يدي« على كتابة ه�ذا اللون من 
الس�رد الذي انتش�ر في أدب أمريكا الالتينية ف�ي الثمانينيات من القرن العش�رين، وخاصة في 
أعم�ال »ماركي�ز« و»بورخيس« و»أمادو«؛ ذلك أن الثقافة الش�عبية العمانية الزاخرة بالعجائبي 
تزودها بالمادة الس�ردية الضرورية لكتابة هذا اللون األدبي الذي يغدو مستس�اغًا في أوس�اط 
المتلقين.وقد سبق لكاتب عماني آخر أن جرب كتابة هذا اللون األدبي، وهو »سعود بن سعد 

)1( تزفيتن تودوروف: مدخل إلى األدب العجائبي. ترجمة الصديق بو عالم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة 
األولى. القاهرة 1994 ص 43 - 44

)2( فاطمة الشيدي: حفلة الموت. دار اآلداب. الطبعة األولى. بيروت 2009 ص 151
)3( يرجع إلى الرواية. ص 152
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المظفر« في روايته »المعلم عبد الرزاق«)1(.
وأيًا ما يكون األمر، فإن مؤدى رواية »حفلة الموت« أن الفتاة العمانية »أمل« النزوية )نسبة 
إلى نزوى( ابنة األمة »الزنجبارية« تغفو يومًا فتجد نفس�ها مندمجة بكائنات ش�بحية من الجن 
التي تسكنها، وتستلف صوتها وجسدها منذ يفاعتها، وتظل مهيمنة عليها بعد تخرجها في قسم 
علم النفس بجامعة البحرين وتعرفها إلى الشاب »أحمد الريان« البحريني الذي أحبها وعرض 
عليه�ا ال�زواج، وتعود إلى »نزوى« كي تعمل في مش�فى لألمراض النفس�ية في »مس�قط«، ثم 
تسافر من جديد إلى »لندن« كي تواصل دراساتها العليا وتتواصل مع »أحمد« بوساطة الرسائل 
اإللكتروني�ة، وتتفق معه على االلتح�اق بها حتى يتزوجا، وعندما يحضر نفاجأ بها تحتضر في 
مش�هد درامي عجائبي؛ ألن الكائنات الش�بحية التي كانت تسكنها كانت ترفض زواجها وتريد 

االستئثار بها.
وبعد معاناة ترقد »أمل« في المش�فى فاقدة الوعي طوال س�تة أشهر ونيف، وييأس »أحمد« 
وس�ائر األطب�اء من عودته�ا إلى الحياة، ولكنها تس�تيقظ من س�باتها األبدي فج�أًة في معجزة 

أذهلت أطباءها.
ويحّدثها أحد األطباء عن حالتها الغريبة التي عجز العلم عن تفسيرها قائاًل:

»قبل أن نعتقد أنك ِمّت فعاًل، كنت تمرين بحاالت تش�به الصرع، نس�مع من جس�دك ش�به 
المي�ت أصواتًا متداخلة، فأحضرنا لك طبيبًا نفس�يًا، وعالم�ًا روحانيًا، الطبيب قرر أنك تعانين 

من فصام في الشخصية، وأعطاك بعض األدوية.
أم�ا العالم الروحاني فقال إنك كنت متلبس�ة ببعض األرواح، وكان ذلك الصراع ليخرجوا 
منك لبرودة جسدك في حالة تصاعده نحو الموت، وقرأ عليك بعض األدعية ليخرجوا بسالم، 

لم يصدقه أحد طبعًا، تعرفين، مثل هذه األشياء ال تصّدق هنا«)2(.
وإذا كان الواقعي�ون الس�حريون الذي�ن يوظفون الخامات الس�ردية العجائبية يصدرون في 
أعماله�م ع�ن عنصر واقعي وعنصر عجائبي يتصاقبان ويمتزجان ك�ي يعبرا عن رؤية مزدوجة 
متكاملة، على نحو ما يتراءى في س�ائر األعمال الروائية التي تنحو هذا المنحى)3(، فإن الكاتبة 

)1( سعود بن سعد المظفر: المعلم عبد الرزاق. مطابع النهضة. الطبعة األولى. عمان 1989
)2( الرواية. ص 151

)3( يرجع إلى كتاب الدكتور الرشيد بو شعير »أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية«. دار األهالي. الطبعة 
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تب�ذل جهدًا كبيرًا من أجل نس�ج مث�ل هذه الرؤي�ة المزدوجة المتكاملة دون ج�دوى؛ وهو ما 
يحتاج إلى شيء من اإليضاح.

فالكاتب�ة تح�رص على االت�كاء على العنص�ر العجائبي ال�ذي يتراءى في قص�ة »أمل« مع 
األرواح العجيبة التي كانت تسكن جسدها، والعنصر الواقعي الذي يتراءى فيما يأتي:

للعالقات  التاريخي  الماضي  تستحضر  كي  بعمان  المكان  ذاكرة  في  تنبش  الكاتبة  إن   -  1

االجتماعية بين العبيد الذين كانوا يستوردون من »زنجبار« وبين األحرار من سكان عمان، 
وذلك من خالل قصة والدة »أمل« التي كانت أَمة زنجبارية سوداء اغتصبها شيخ القبيلة 
الهرم، ثم تزوجها وهي في سن أبنائه، ولذلك فإن »أمل« تحمل عقدة لونها األسمر، وتكّن 
«)1( بالنسبة إليها،  حقدًا دفينًا على ذلك الوالد الذي نسبها إليه فكان »سيدًا وسجانًا وقاتاًلً

ألنه كان يتخذ كل التدابير كي ال تنجب والدتها شقيقًا لها يقاسمها وحدتها.
م�ن هن�ا نرى »أمل« تحاول جاهدة أن تعوض والدتها ع�ن معاناتها بعد موت والدها الذي 

تصفه بالجالد:
»س�أرمم الخيب�ات الموغلة عميقًا في جذر روحك، وأس�عف الهزائ�م المباركة في عمرك 

لتكوني سعيدة، فجالدك رجل..
وكل أولئ�ك الش�امتين س�يكونون أقل ش�أنًا منك، س�أهبك كل ما تتمنين م�ن ذهب ومال 
ومالب�س لتكون�ي الس�يدة الت�ي تس�تحقين، ولتكون�ي األعل�ى م�ن س�يدات األرداف الثقيلة 
والعائالت العريقة زوجات أبي الملعونات مثله، واللواتي جعلنك دونهن قدرًا، ومألن عمرك 

بالكيد والبغضاء والفتن، وأنت سيدة الصمت البليغ«)2(.
وعقدة العبودية لم تستحكم في أعماق »أمل« من تاريخ والدتها فحسب، وإنما استحكمت 
م�ن خالل قصة عالقتها ب� »خالد« اب�ن عمها الذي كان يبادلها حبًا بريئًا في طفولتها المراهقة، 
بوصف�ه أول ذك�ر تقع عينها عليه، وتالعبه في الواحات واألفالج، ولكن نس�اء العائلة اللواتي 
ك�ن يخططن ل�زواج خالد من إحدى بن�ات الحرائر، يكدن ل� »أمل« ك�ي يبعدنها عن »نزوى« 
وع�ن »عم�ان« كلها بحجة الدراس�ة في البحرين، وهي »س�ابقة غريبة بخروج فت�اة من العائلة 

األولى. دمشق 1998
)1( الرواية. ص 83

)2( الرواية. ص 80 - 81
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للدراسة خارج البلد«)1(.
أم�ا »خال�د« »صاحب الش�هادة اإلعدادي�ة والبيت الكبير والس�يارة الفاره�ة«)2( الذي كان 
»حبه�ا األول«)3( فقد تخل�ى عنها لضعف ش�خصيته وخضوعه لعادات القبيل�ة ومواصفاتها، 

وتزوج من »ليلى« ابنة عمه األقل حظًا من النباهة، التي كانت تعّيرها بأمها.
2 - تحرص الكاتبة على وصف واقع المرأة ومكانتها في المجتمع وعالقتها بالرجل وصفًا 

ال يخلو من حدة وثورة ومرارة:
»النس�اء األرخ�ص من البقر الموجود ف�ي المزرعة؛ ألن األخيرات أكثر نفعًا، والش�هوات 
الطافح�ة على الوجوه اللزجة المتهدلة اللحى كعالمات للتقوى والصالح، والعيون المتحفزة 
للخطيئة فور خروجها من المسجد، والنساء المتعددات الراضيات بدور الجواري، الراقصات 
عل�ى األس�رة طوعًا أو كره�ًا أو بال موقفي�ة، المنتظرات لل�دور كل ثالثة أو أربع�ة أيام بقناعة 

وإيمان«)4(.
وم�ا ن�دري إذا كان لمثل هذا الوص�ف الغاضب عالقة بعق�دة العبودية الت�ي كانت »أمل« 
تعان�ي منه�ا، أم أنها كانت رفضًا موضوعي�ًا واعيًا وثقافيًا وحضاريًا لمكان�ة المرأة ودورها في 

المجتمع؟!
كم�ا أن الكاتب�ة تنتهز فرصة عمل »أمل« في مش�فى األمراض النفس�ية كي تصف عالقات 
العم�ل المختلف�ة، ونظ�رة الرجل إل�ى الم�رأة العاملة بوصفها أنث�ى مش�تهاة ال بوصفها زميلة 
أو صديق�ة)5(، ب�ل إن بع�ض الموظفين في المش�فى لم يكونوا يتورعون عن اس�تغالل النس�اء 
المريض�ات واالعت�داء عليه�ن، كما فعل »غس�ان« ال�ذي دخل غرف�ة مريضة ش�ابة ذات ليلة 

وحاول اغتصابها)6(.
3 -  تصف الكاتبة العرب في لندن من خالل عيني »أمل« بأسلوب ينضح سخرية:

)1( الرواية. ص 88
)2( الصفحة نفسها.
)3( الصفحة نفسها.

)4( الرواية. ص 90 - 91
)5( يرجع إلى الرواية. ص 96
)6( يرجع إلى الرواية. ص 98
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»ه�ا هم أبناء الخليج، أبناء الصح�راء والنفط، أبناء الجوع، خلع�وا عماماتهم وخلعوا قيم 
وأخ�الق البدوي الجميل الذي يس�كن دواخلهم، وتبجحوا بالش�ورت والفانيلة كعالمة على 

التقدم، يعربدون بين البارات والنساء األرخص من لذة«)1(.
وف�ي مقاب�ل صورة العربي الذي يتخلى عن هويته في لندن تقدم لنا الكاتبة الصورة المثالية 
لبطل�ة روايتها التي ظلت محافظة على قيمها الش�رقية؛ ألن »حض�ارة اآلخر« ال تغريها إال بما 

تقدمه لها »من عون«)2( علمي.
4 -  تصف الكاتبة مظاهر التغير الذي طرأ على قيم المجتمع العماني من خالل الحوار الذي 

كان يدور بين »أمل« وبين والدتها، ويكفي في هذه العجالة أن نسجل موازنة والدة »أمل« 
بين الماضي والحاضر:

»القلوب تغيرت يا أمي، األول كانت اللقمة اللي لواحد تكفي ألف، والحب يعمر القلوب، 
والجماع�ة كأنه�ا ف�رد، والخير خيرهم والش�ر لغيرهم، واليوم زاد الحس�د يا بنيت�ي، والحقد، 
والظلم، والغيبة، والنميمة، وأول يا حبيبة ما حد يقول أنا مس�لم، بس تش�وفي أفعال المس�لم، 

واليوم الجميع يتاجر باإلسالم«)3(.
ونلفت النظر هنا إلى أن الكاتبة لم تستطع أن ترصد مظاهر التحول االجتماعي واالقتصادي 
بعمق، وإنما اكتفت بالتلميح إلى ما طرأ على الجوانب األخالقية والدينية، والذي يشفع لها أن 

هذه »التيمة« تأتي على هامش السياق العام للرواية.
كما نلفت النظر إلى االضطراب في رؤية الكاتبة؛ فهي تدين عالقات العبودية في المجتمع 
ماضيًا، ولكنها في الوقت ذاته ترفض العالقات االجتماعية الراهنة، فكيف يمكن االنحياز إلى 

الماضي انحيازًا رومانسيًا وإدانته واقعيًا في آن واحد؟!
وأيًا ما يكون األمر، فإذا كان العنصر العجائبي في الرواية يستهدف إدهاش المتلقي وإقناعه 
بإمكانية احتكاك البش�ر وتعايش�هم مع الج�ن واألرواح الغريبة )وهو ما توم�ئ إليه الكاتبة في 
عتبة »روالن بارت« التي صدرت بها روايتها: »باإلمكان أن نقرأ توافه الحياة اليومية بطريقة أو 

)1( الرواية. ص 102
)2( الرواية. ص 103
)3( الرواية. ص 135
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بأخ�رى، مليئة بكل أصناف المعاني المهمة«()1(، ف�إن العنصر الواقعي يظل قلقًا ومنفصاًل في 
داللته وبنائه عن ذلك العنصر.

ولعلنا نس�تأنس لهذا التالحم المنش�ود بي�ن العنصر العجائبي والعنص�ر الواقعي في رواية 
»خريف البطريرك« ل� »ماركيز«.

فف�ي »خريف البطريرك« تضخ�م أكاذيب »الجنرال« الدكتاتور المس�تبد إلى حد العجائبية 
حماي�ة لس�لطته، ومن هنا نراه يوهم الرعية الس�اذجة أن الرص�اص كان يخترق »الجنرال« من 
الخل�ف دون أن يجرم�ه)2(، وأن أس�نانه نم�ت م�ن جدي�د بعد أن بل�غ قرًنا ونص�ف القرن من 
عمره)3(، وأن أمه »نبدثيون ألفاراد« حملت به وأنجبته دون أن يمس�ها بش�ر)4(، وبما أن الشعب 
لم يكن يفرق بينه وبين شبيهه »باتريسيو«، فإنه يعلن عن موت »الجنرال« ويدنس وتقام مراسيم 
الح�داد الوطني، ثم يظهر فجأة أمام الش�عب موهمًا إياه أنه بعث حي�ًا، وأنه أقوى من الموت، 
حتى يحكم قبضته على شعبه المغلوب على أمره، ويرهب مناوئيه من العسكريين الذين كانوا 

يتربصون به)5(.
وف�ي ظن�ي أن الكاتبة لم توفق في الربط بين الواقعي وبين العجائبي لكونها أرادت أن تقنع 
المتلق�ي بعال�م األرواح الميتافيزيق�ة، خالفًا لماركي�ز الذي كان يحرص عل�ى فضح أالعيب 

»الجنرال«.
ولق�د كانت »أم�ل« بطلة الرواية هي التي تس�رد األحداث بضمير المتكل�م، ولكنها أحيانًا 
تس�رد بضمير الغائب، وأحيانًا أخرى تس�رد بضمير المخاطب، وخاصة في الفقرات المتصلة 

بوالدتها.
ويتخلل الس�رد ح�وار بالفصح�ى وبالعامية، وهو ما أرب�ك لغة الكاتب�ة وأدى إلى اختالل 

إيقاعها.
ويمكن أن نس�تأنس هنا بفقرات من الحوار الذي يدور بين »أمل« وبين صديقتها »أحالم« 

)1( الرواية. ص 7
البطريرك. ترجمة محمد علي اليوسفي. دار الكلمة. الطبعة السادسة. بيروت  )2( غابرييل غارسيا ماركيز: خريف 

1988 ص 47
)3( يرجع إلى الصفحة نفسها.

)4( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 48
)5( يرجع إلى المصدر نفسه. ص 28
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التي كانت تشكو من تغير حال زوجها:
»- أحالم ش�نو فيج؟ أشعر أن بريق عينيك الماس�يتين ينطفئ يومًا بعد يوم، وضحكتك لم 

تعد باللون ذاته، كل شيء فيك يبدو كمصباح قديم يشتعل بحكم العادة.
تعال�ي اجلس�ي، كلميني عنج، كيف الحياة وياج، ش�لون وضعج وحيات�ج، كيفه خالد، إن 

شاء الله زين وياج.
وما جاء اس�م خالد، حتى شعرت بغصة واسعة اشتعلت في جوفها، وصارت تتمدد بوجع 

داخلها، لتتمركز حيث الروح تمامًا، وكأني طعنتها في مساحة مجروحة سلفًا.
ابتلعت ريقها، وابتلعت معه حسرتها الطويلة

- أن�ا زين�ة، زين�ة وايد يا أم�ل، أال ترين؟ الزل�ت أحتفظ بهذه االبتس�امة )ق�دري الجميل 
كم�ا وصف�ه زوجي يومها( فهي التي أوقعته في ش�باكي كما يدعي! كما أنن�ي أم طيبة لطفلين، 
وأعيش، أتنفس، وأستمر في األكل والشرب والحياة والعمل، ربما يحتاجني زوجي لياًل حين 
تتعال�ى رغبت�ه ألطفئه�ا؛ فالرجل ال يعنيه أكثر من جس�د يطف�ئ فيه رغبته كمنفض�ة يطفئ فيها 

سيجارته«)1(.
فمن خالل هذا الحوار يتضح لنا أن الكاتبة تخلط بين اللهجة الخليجية المحلية وبين اللغة 
الفصحى خلطًا عجيبًا، ولو تبنت العامية أو الفصحى في كل حواراتها لكان ذلك أفضل وأكثر 

إقناعًا وأكثر تعبيرًا عن شخوص الرواية.
وف�ي ظن�ي أن الكاتبة لجأت إلى هذا الخلط اللغوي في الح�وار لحرصها على الواقعية أو 
الخصوصي�ة من جهة، وإحساس�ها بعج�ز العامية ع�ن التعبير عن بعض المعان�ي والخلجات 

النفسية، من جهة أخرى.
وم�ع ذلك، فإن الكاتبة اس�تطاعت أن تحقق خصوصيتها األس�لوبية ف�ي النزوع البصري، 

وهو ما يحتاج إلى وقفة قصيرة.
فالكاتبة كانت تس�رد بعينيها أكثر مما تس�رد بلس�انها؛ وهو ما يتراءى لنا في رسم الكلمات 
بصري�ًا للتعبي�ر ع�ن التأثر أو الضي�ق أو اإلعجاب أو اإللح�اح أو اإلصرار، وم�ا إلى ذلك مما 

يعتور نفوس الشخوص في مواقف الرواية، على نحو ما يطالعنا في الجمل اآلتية:

)1( الرواية. ص 106 - 107
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- »هل يمكن أن أعقد أصابعي بأصابع االنتظار بعد كل هذا الوجع؟
الااااااااااا«)1(  

- »ولماذا يتبعني عدّيم)2( القط األس�ود الذي يقفز فوق كل ش�يء حتى يصل إلّي ويجلس 
بين يدي ويهدأ، وقد ال يراه سواي؟

لماذاااااااااااا«)3(  
- »س�اعدني ألغض�ب، ألحّط�م األش�ياء القريب�ة، أو أرتطم بالج�دران، ح�راااااااااام كل 

هذا«)4(.
- »فِلَم رحلِت؟... لم يا أميييييييييي؟«)5(.

- »حقيييييييييييي�ر. تااااااااااااااف�ه.. لقد أحببته، أهديته روحي، اآلن ليس لي س�وى جس�د 
مّيت ودموع جاّفة«)6(.

- أهوي أتساقط كأني أ..م..و..ت..« )7(.
ولعل الكاتبة في مثل هذا الرس�م اللفظي البصري قد أفادت من تجربة الش�عراء الحداثيين 
الذين كانوا يوظفون هذه التقنية في أشعارهم، على نحو ما فعل الدكتور علي جعفر العالق في 

ديوانه »أيام آدم«، حيث يعبر عن حركة السقوط في هذا المقطع بهذا األسلوب:
، »رجٌل يلَتمُّ

    ينمو،
      ي

       ت
         ش

)1( الرواية. ص 39
)2( اسم يطلق على اإلنسان الذي يأخذه السحرة ومن ثم يعود إلى الحياة )الرواية. ص 34(

)3( الرواية. ص 34
)4( الرواية. ص 72
)5( الرواية. ص 83

)6( الرواية. ص 113
)7( الرواية. ص 139
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          ظ
            ى«)1(

ويطالعنا هذا النزوع البصري بأسلوب الكاتبة في بناء الجملة كذلك، من مثل هذه الجمل:
- »ضحكاتهن السائلة بعذوبة«)2(.
- »تمكث عند ناصية قلب ما«)3(.

- »زمن مطاطي كان أكثر مما ينبغي يمر«)4(.
- »مساحة الصمت التي نمت داخله«)5(.

- تقفز أرواحنا خارج ثيابنا المطرزة بالمواربة«)6(.
- »الفرح يقرض عزلتي اآلثمة«)7(.

- »الصمت الذي يتصدر الموقف كوحش يطبق فكيه على روحي«)8(.
- »بدأ العشق يتعتق في روحينا دمًا يجري في العروق«)9(.

- »لقاءاتنا المخضبة بالفتنة والصمت«)10(.
- »غابات من الحزن«)11(.

- »كنت أحاول االحتفاظ بأحمد، كما يحاول الغربال االحتفاظ بالماء«)12(.

)1( الدكتور علي جعفر العالق: أيام آدم. دار كنعان. الطبعة األولى. دمشق 2008 ص 51
)2( الرواية. ص 39
)3( الرواية. ص 39
)4( الرواية. ص 41
)5( الرواية. ص 46
)6( الرواية. ص 46
)7( الرواية. ص 46
)8( الرواية. ص 47
)9( الرواية. ص 48

)10( الرواية. ص 51
)11( الرواية. ص 53
)12( الرواية. ص 53
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- »هذا الرأس الذي ينخره الوهم«)1(.
- »تبًا لأللم كيف يبني أعشاشه في قلوبنا الصغيرة«)2(.

- »فالغربة بيتي الذي أحمله على ظهري كبيت السلحفاة«)3(.
تح�رص الكاتبة في بن�اء جملتها، كما نرى، عل�ى التعبير عن المجردات بالمحسوس�ات، 

وكأنها شاعرة تفجر اللغة باحتراٍف عاٍل.
وق�د وظفت الكاتب�ة بعض تقنيات الرواي�ة المعاصرة توظيفًا موفقًا، مث�ل تقنية تيار الوعي 
واالرت�داد، كم�ا بنت أح�داث روايتها بناء أفقيًا أكث�ر منه عموديًا، وهو م�ا يطالعنا بوضوح في 
رص�ف قصص وحكايات عن زمالء »أمل« في المش�فى، وعن صديقاته�ا اللواتي أخفقن في 
زواجهن وعالقاتهن العاطفية في لندن)4(، وهي قصص وحكايات تعّد من قبيل الحش�و الذي 

يكسر وحدة الخط الروائي.
وإذا كان كس�ر وحدة الخ�ط الروائي وتواصله قد أصبح مألوفًا ف�ي الرواية المعاصرة، فإن 
الكاتبة لم تس�تطع أن تضع القارئ في هذا البناء الذي يوحي بحش�د أحداث عش�وائية بغرض 

رصف أوجاع نماذج نسوية ال عالقة لها بالحدث الرئيس في الرواية.
كم�ا أن الكاتب�ة ل�م تهتم كثي�رًا ببناء الفض�اء أو الحيز، عل�ى الرغم من أهميت�ه في اإليحاء 
بهواج�س »أمل« بطل�ة الرواية، والس�يما أن عمان تزخ�ر بالتراث المعم�اري المدهش الذي 

يطالعنا في القالع والحصون التاريخية.
* * *

وأي�ًا م�ا يكون األمر، فالذي نخلص إليه أن فاطمة الش�يدي في »حفل�ة الموت« تزاوج بين 
تيمات عجائبية وبين تيمات واقعية، ولكنها لم تستطع أن تؤالف بين هذه التيمات على نحو ما 

يطالعنا في أعمال كّتاب الواقعية السحرية.
وقد جاء البناء مفّككًا، واألس�لوب بصريًا، يتخلله ح�وار مزيج من اللهجة المحلية واللغة 

الفصحى.
)1( الرواية. ص 53
)2( الرواية. ص 70

)3( الرواية. ص 101
)4( يرجع إلى الرواية. ص 95، 96، 97، 98، 102، 106، 109، 111، 112، 113، 114

Mos2lt_NasRwa2i.indd   684 8/11/10   1:51 PM



685

وفي نهاية المطاف فإن هذه الرواية تعد إضافة متميزة إلى الرواية العمانية خاصة، والرواية 
النسوية الخليجية عامة.

* * *
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 بنية الفجيعة في رواية »السفر آخر الليل«
لـ »يعقوب الخنبشي«

يمكن تعريف »الفجيعة« بأنها »الحدث المؤسف الذي ينهي الصراع المحتدم بعد مواقف 
درامية متأزمة، وخاصة في المسرحية المأساوية. وليس من الضروري أن ينتهي الصراع بفجيعة 
تتمثل في موت البطل كما هو الحال في مأس�اة هاملت، ففقء أوديب لعينيه – مثال – هو نهاية 
فجيعة لصراعاته، بعد أن اكتشف حقيقته كقاتل أبيه اليوس، وحقيقته كزوج أمه جوكاستا«)1(.

وإذا كانت الفجيعة تش�كل عالمة بنيوية مائزة لنوع مس�رحي معي�ن يتمثل في »التراجيديا« 
ف�إن ه�ذه العالقة البنيوية يمكن أن توظف في أنواع أدبي�ة أخرى، كالرواية، وهو ما يطالعنا في 

رواية »السفر آخر الليل« للكاتب العماني يعقوب الخنبشي.
وعل�ى الرغم من أن الكاتب لم يبتكر حبكة روايته على األرجح، وإنما اس�تقاها من ثقافته 
المق�روءة أو المس�موعة، لوجود نظائر لها ف�ي األدب العربي المعاصر، فإنه ب�ذل جهدًا كبيرًا 
ومثمرًا من أجل تكييفها مع الواقع العماني المعيش وتقديمها بأس�لوب مقنع وموهم بالصدق 
الفن�ي والتاريخ�ي؛ ألنه عمد إلى هيكل الحبكة الجاهزة، فكس�اه لحمًا، وضخ فيه دماء الحياة 
ف�ي س�ياق تاريخي راهن، وفي حيز جغرافي معين، وفي خطة س�ردية محكم�ة، وعالم روائي 

متكامل خاضع لمنطق الواقع المعيش.
نقاب�ل ف�ي هذه الرواية الموظف الحكومي المتواضع »أحم�د« الذي يعمل في الوزارة آذنًا 
في الفترة الصباحية، وبعد الظهر يعمل س�ائقًا لس�يارة أجرة يرتزق من ورائها كي يعيل زوجته 
وأبن�اءه الثالث�ة، فضاًل عن والده وأخيه الش�اب »صال�ح« وأخته »عبير«، الذي�ن كانوا يقيمون 

جميعًا في منزل شعبي ضيق.
ويص�ف الكاتب عمل »أحمد اليومي وس�عيه الدائب من أجل تغطي�ة المصاريف المرهقة 
الت�ي تثقل كاهله، كما يصف مديره المثلي الش�اذ الذي ال يتورع ع�ن إغواء موظفاته وموظفيه 
من الش�اذين جنس�يًا، كما يصف زميله »راش�د« الذي كان يعاني اقتصاديًا واجتماعيًا ويحاول 
أن يهرب من واقعه المزري إلى ش�راب »الكولونيا« الرخيصة التي تغيب وعيه وتجحظ عينيه 

)1( الدكتور إبراهيم حمادة: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية. دار المعارف. القاهرة 1985 ص 177
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المحمرتين الخاملتين.
ويق�ع »أحمد« في حبائ�ل »طاهرة« إحدى زبوناته الخليعات اللواتي لم يس�تطعن مواصلة 
دراساتهن لفقرهن أو لعدم قبولهن في الجامعات، فانحرفن وأصبحن راقصات في المجالس 

الخاصة.
يتلق�ى »أحم�د« يوم�ًا مكالمة هاتفية من مخفر الش�رطة بغي�ة مثوله للتحقي�ق معه في تهمة 

قضائية مفاجئة له، وهي تهمة السفاح الذي أدى إلى حمل »طاهرة«.
ويح�اول الس�ائق أن يدافع عن نفس�ه أمام »المالزم عل�ي« ناكرًا أبوته للجني�ن، فيفرج عنه 

مؤقتًا، ريثما تجرى التحاليل الطبية الالزمة التي تكون فيصاًل في هذه التهمة.
وبعد أيام تصدر نتائج التحليل المفاجئة التي تبرئ »أحمد« من تهمة السفاح، ولكنها تفجر 

قضية أخرى أكثر تعقيدًا؛ ذلك أن نتائج تلك التحاليل تؤكد عقم »أحمد« بالمرة.
وتس�ودُّ الدنيا في وجه الس�ائق، فيسقط مغش�يًا عليه، ثم يتماس�ك وينتفض كالثور الهائج، 
فيتوج�ه إل�ى منزله ويدفع زوجته على وجهها ويجرها من ش�عرها منه�ااًلً عليها ضربًا وركاًل، 

وهو يسألها: »خبريني.. أوالد من..؟ خبريني وإال قتلتك«)1(.
وهنا نفاجأ بالزوجة تعترف وهي بين الحياة والموت بأن أخاه »صالح« هو والد األبناء!.

* * *
إن الزمن الروائي في هذا العمل زمن متواصل وليس متقطعًا، وتسلس�له يخضع لقدر كبير 
م�ن المنط�ق الذي يحكمه من خ�الل األحداث المترابطة؛ فكل فعل مس�بب ينت�ج عن الفعل 
ال�ذي يلي�ه، ففق�ر الموظف »أحم�د« أدى به إلى العمل اإلضافي على س�يارته، وعمله س�ائقًا 
لس�يارة األجرة مهد له الس�بيل لالحتكاك بالمنحرفات في المجتمع واالنغماس في التس�لية، 
واالنغم�اس في التس�لية جعله عرضة لتهمة الس�فاح، وتهمة الس�فاح كانت تحت�اج في درئها 
وتفنيده�ا إل�ى إجراء التحاليل الطبية التي تكش�ف عن فجيعة مركبة: فجيعة الس�ائق في خيانة 
زوجت�ه، وفجيعته في جهله بتلك الخيانة طوال س�نوات، وفجيعته في َغ�ْدر أخيه »صالح« به، 

فضاًل عن فجيعته في اكتشاف عقمه الذي لن يتيح له فرصة اإلنجاب من زوجة أخرى.
ولألس�ف فإن الكاتب لم يس�تغل هذا الموقف الفجائي اس�تغالاًل روائّيًا أو درامّيًا فيحلل 

)1( يعقوب الخنبشي: السفر آخر الليل. دار أزمنة للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. عمان )األردن(. 2007. ص79
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أبعاد مأس�اته تحلياًل نفس�يًا عميقًا، بل اكتفى برصد ردود أفعاله السلوكية الفيزيقية على النحو 
اآلتي:

»اخت�رق س�امعه الخبر كالصاعق�ة.. تحولت الغرفة إل�ى ظالم دامس.. تجم�د في مكانه، 
أحس برأسه يغوص ويغوص في هاوية سحيقة ال قرار لها..

كان كل شيء من حوله يدور ويدور.. ظالل قاتمة تحجب الرؤيا أمامه.. يتالشى الوميض 
أمام عينيه ش�يئًا فش�يئًا.. يختنق صوته.. يص�ارع البرودة العارمة التي تجت�اح أطرافه.. يرتعش 
جسده النحيل.. يكابر للوقوف بضم ساقيه معًا، يتصبب عرقًا، يعلو زفيره، يحتبس ثم يتراجع.. 

يسقط مغشيًا عليه«)1(.
فمث�ل ه�ذه النهاية تليق بقصة قصيرة أكثر مما تليق برواي�ة؛ ألن التكثيف اللغوي، والجمل 
القصي�رة المتوترة التي صيغ�ت بالفعل المضارع اآلني، مما يالئم طبيع�ة القصة القصيرة أكثر 

مما يالئم طبيعة الرواية أو التراجيديا.
ولك�ن ه�ذه الخاتم�ة )القصصية( المكثفة ال تنف�ي البنية التراجيدية في ه�ذا العمل بطبيعة 
الح�ال؛ فالفع�ل المحكوم بالس�ببية التي تفض�ي إلى الفجيع�ة المركبة يظل فع�اًل تراجيديا ال 

يختلف عن الفعل في »أوديب ملكا« لسوفوكل، أو »هاملت« أو »عطيل« لشكسبير.
ولع�ل الف�رق الوحيد بين بناء الفعل في »الس�فر آخ�ر الليل« وبين بنائه ف�ي »أوديب ملكا« 
أو »هامل�ت« أو »عطي�ل« يت�راءى ف�ي دور المتلقي؛ فالمتلقي ف�ي هذه المآس�ي األخيرة كان 
عارفًا بمالبسات الفعل التراجيدي، وحادسًا بمصائر األبطال التراجيديين، خالفًا للمتلقي في 
»السفر آخر الليل«، حيث يصدم بسلسلة من األفعال غير المتوقعة التي تكشف شيئًا فشيئًا عن 
فجيعة إنس�انية ومصائر مأس�اوية على غرار ما يح�دث في التراجيديا اإلغريقي�ة أو التراجيديا 

الشكسبيرية.
* * *

ويبدو أن بنية الحبكة التراجيدية في هذه الرواية قيدت المؤلف إلى حد بعيد، وحالت دون 
تنمية األحداث األخرى الجانبية وتنمية شخوص الرواية اآلخرين؛ فما من شك في أن كاًل من 
»ش�ريفة« و»س�الم« و»صالح« و»راش�د« و»ماجد« و»طاهرة« يحتفظون بدوافعهم وقصصهم 

)1( الرواية. ص 79
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الخاصة التي عمل المؤلف على كتمها، قامعًا تطلعات المتلقي الفضولي المشروعة.
وعندم�ا يس�مح المؤل�ف لبعض ه�ذه الش�خوص الروائية بوص�ف ظروفه�ا والتعبير عن 
دوافعها، على نحو ما س�مح ل� »طاهرة« ال يفعل إال بقدر مبتس�ر ومباش�ر، وهو ما يطالعنا في 

الفقرات اآلتية التي تؤنسنا إلى هذا الرأي.
»تجاذبن�ا أطراف الحدي�ث، وكأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن، تارة عن الس�يارات، وتارة 

عن فرص العمل، أخبرته:
- أن�ا حاصل�ة عل�ى الثانوي�ة العامة، وبنس�بة 90%؛ لكني لألس�ف لم أحص�ل على فرصة 

لدخول كلية أو جامعة.. يريدونا كلنا نجيب100%، ولو حصل ذلك يا ترى وين أيوديونا؟!!
تابعت حديثها بعفوية تامة:

- تص�دق.. أخوي ما رضي يس�فرني أواصل دراس�تي ف�ي الخارج؛ ألنه ما عنده ش�يء!، 
وس�معته أكث�ر من م�رة يكلم أمي عندم�ا يأتي لزيارتن�ا، عن مش�اكل البنات اللي يدرس�ن في 
الخ�ارج.. وما كت�ب عنهن في اإلنترنت.. تص�ور حتى الجامعات في بلدن�ا.. تكلف أكثر من 

الجامعات في الخارج!«)1(.
إن الكات�ب يس�مح هنا ل� »طاهرة« أن تفصح عن ظروفه�ا ودوافعها إلى االنحراف، ولكن 

باختصار شديد ال يتكرر في الرواية، وال يتكرر مع شخوص آخرين.
كان�ت لغ�ة الكاتب تميل إل�ى المعجمية التي تتخللها بعض الصي�غ المبتكرة، على نحو ما 

يتراءى في الصيغ اآلتية:
- »بدت الشمس تمتطي الشروق، ورائحة الصباح المشبعة بالرطوبة تعم زجاج السيارة«)2(.

- »كسرت رضية ذلك الوجوم«)3(.
- »جعل يرقب خط التقاء السماء بهامة الجبال الرمادية التي تحيط به«)4(.

وقد استخدم الكاتب اللهجة المحلية في الحوار، كما وظف بعض األمثال الشعبية المحلية، 

)1( الرواية. ص 20
)2( الرواية. ص 21
)3( الرواية. ص 45
)4( الرواية. ص 77
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كق�ول »أحم�د«: »اللي ما يودك ال ت�وده وتمتح�ن.. ال تمتحن تكتب حروز وطلمس�ماه«)1(، 
وقوله: »العين بصيرة واليد قصيرة«)2(، وقوله: »بعده العرق في بيت الفوق«)3(.

* * *
والذي نخلص إليه أن بنية الفجيعة في رواية »السفر آخر الليل« ليعقوب الخنبشي، تطالعنا 
في ترتيب األفعال الروائية ترتيبًا س�ببيًا مس�وغًا يفضي إلى سلس�لة من المفاجآت التي تصدم 
بط�ل الرواية المس�حوق، كم�ا تص�دم المتلقي، وهو م�ا يجعلها مح�اكاة لبني�ة التراجيديا في 

المسرح اإلغريقي أو في المسرح الشكسبيري.
وقد حاول الكاتب أن يؤقلم حبكة روايته ويجعلها مقنعة من خالل العناية بتصوير األجواء 
المحلي�ة ورص�د مظاهر التغير الت�ي طرأت على مجتمع المدينة العماني، س�واء ما يتصل منها 

بالقيم أم ما يتصل منها بالنسيج الطبقي االجتماعي.
* * *

)1( الرواية. ص 61
)2( الرواية. ص 15
)3( الرواية. ص 27
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 أنماط السرد في رواية »حز القيد«
لـ »محمد عيد العريمي«

يع�د الس�رد أهم عنصر يحدد طبيعة الن�وع األدبي الروائي معنى ومبن�ى؛ فليس هناك رواية 
دون س�رد، ه�ذه الحقيقة يحاول كتاب الرواي�ة الجديدة أن يقفزوا فوقه�ا باللجوء إلى وصف 
الفضاء واألجواء العامة التي يمكن أن تندرج بدورها في س�ياق اآلليات اإلس�تراتيجية للسرد، 

ويمكن أن تعزل عنه على نحو ما نرى في الخطاب الروائي الواقعي الطبيعي.
وإذا كان الس�رد عرضًا لحدث أو لسلس�لة من األحداث بوساطة اللغة، فإن هذا العرض ال 
يتم بطريقة واحدة، بل بطرائق مختلفة، وال يتخذ نمطًا واحدًا، بل يتخذ أنماطًا متنوعة، وهو ما 
يهمنا في هذا البحث الذي يستأنس برواية »حز القيد«)1( للكاتب العماني محمد عيد العريمي، 

محاواًل الكشف عن أساليب وأنماط السرد في بنائها.
وه�ذه الرواية الت�ي تعد باكورة أعم�ال »محمد العريم�ي« الروائية، تدخل ضم�ن دائرة ما 
يس�مى في الدراس�ات المعاصرة ب� »أدب الس�جون«، وهو األدب الذي أخذ يروج في األدب 
العربي الحديث منذ خمس�ينيات القرن العش�رين في س�ياق تطلع الشعوب العربية إلى الحرية 

والعدالة والمساواة وحقوقها اإلنسانية التي تؤكدها المواثيق الدولية.
وإذا كان هذا األدب ]أدب الس�جون[ في البداية يس�تهدف تحطيم قضبان االس�تعمار التي 
كان�ت تحاصره وتجرده من كرامته وإنس�انيته، فإنه أخذ يس�تهدف تحطيم القيود واألس�اليب 

القمعية التي فرضتها أنظمة عربية أيديولوجية وسياسية على شعوبها.
وال نري�د أن ن�ؤرخ له�ذا األدب ف�ي ه�ذه العجالة، وإنما نش�ير إل�ى أن هذا الل�ون األدبي 
اإلنس�اني يطالعنا ف�ي أعمال روائية وقصصية عربية كثيرة، نذكر منها »العس�كري األس�ود«)2( 
ليوسف إدريس، و»اللص والكالب«)3( لنجيب محفوظ، و»شرق المتوسط«)4( و»اآلن هنا«)5( 

)1( محمد عيد العريمي: حز القيد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2005
)2( يوسف إدريس: العسكري األسود. دار العودة. بيروت )د.ت(

)3( نجيب محفوظ: اللص والكالب. دار القلم. الطبعة األولى. بيروت 1973
)4( عبد الرحمن منيف: شرق المتوسط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة التاسعة. بيروت 1993

الطبعة  والنشر.  للدراسات  العربية  المؤسسة  أخرى.  مرة  المتوسط  شرق  أو  هنا،  اآلن  منيف:  الرحمن  عبد   )5(
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لعب�د الرحمن منيف، و»الغيم�ة الرصاصية«)1( لعل�ي الدميني، و»القلعة الخامس�ة«)2( لفاضل 
العزاوي، و»الوش�م«)3( لعبد الرحمن مجيد الربيعي، و»الضفاف األخرى«)4( إلس�ماعيل فهد 

إسماعيل، وغيرها من األعمال التي تؤسس لهذا االتجاه األدبي.
وق�د ارتأي�ت في هذا البحث أن أس�تخدم بعض المصطلحات الخاص�ة بي لوصف أنماط 
السرد في هذه الرواية، كمصطلح »السرد السوريالي«، ومصطلح »السرد الرمزي«، ومصطلح 
»الس�رد االستبطاني«، وهذا ال يعني أن دالالت هذه المصطلحات كانت غائبة غيابًا مطلقًا في 
النقد الروائي؛ بل كانت حاضرة بقوة، ولكن بمسميات أخرى غير مناسبة لسمت هذا البحث.
ومن المفيد أن نلخص أهم أحداث هذه الرواية قبل الخوض في تفاصيل متن هذا البحث:

تدور أحداث هذه الرواية في فضاء متخيل، وهو فضاء »قحطين«، ولكنه ينضح واقعية بما 
يتخلل�ه من إس�قاطات ومواقف وأفكار تحيل على منطقة من مناط�ق الخليج العربي كما يبدو 

من خالل الفصل األول الموسوم ب� »حكاية البداية«)5(.
محور هذه الرواية هو »علي الناصر« الذي نشأ في كنف والديه الفقيرين اللذين كانا ينتقالن 
م�ن ح�ي إلى آخر م�ن األحياء الفقيرة التي تنتش�ر على هام�ش المدينة، من مثل ح�ي »الهيفا« 
ومدينة »الصفيح« و»طوبان«، وبعد أن يموت والده الذي كان رجاًل وحيدًا كادحًا ال يستنكف 
عن ممارس�ة أي عمل يعرض عليه، يجد »علي الناصر« نفس�ه مضطرًا إلى ترك مقاعد الدراسة 

والبحث عن عمل إلعالة والدته وجدته.
ولك�ن فت�رة الطفولة ومعاناة وال�د »علي الناص�ر« ال تعرض على المتلقي ف�ي الرواية منذ 
البداي�ة، بل تأتي في س�ياق االرتداد إل�ى الخلف ]الفالش ب�اك Flash Back[ الذي كان يلجأ 
إليه »علي الناصر« في الس�جن، أما الحدث الذي يركز عليه الكاتب فهو حدث اعتقال »علي« 
ظلمًا؛ ومؤدى ذلك أن »علي الناصر« الذي كان يعمل في إحدى الش�ركات يتعرف إلى زميله 
»س�عد ثاب�ت بن م�رة« مصادفة على إثر مش�اركته في ن�دوة ثقافية أظهر فيها ش�جاعة نادرة في 

الخامسة. بيروت 1997
)1( علي الدميني: الغيمة الرصاصية. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 1998

)2( فاضل العزاوي: القلعة الخامسة. منشورات اتحاد الكتاب العرب. الطبعة األولى. دمشق 1972
)3( عبد الرحمن مجيد الربيعي: الوشم. الدار العربية للكتاب. ليبيا – تونس. الطبعة األولى 1977

)4( إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. دار المدى. دمشق 1996
)5( محمد عيد العريمي: حز القيد. ص 13
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التعبي�ر عن آرائه، ودفاعه عن س�كان مناطق أط�راف المدينة الذين يعانون م�ن »فجيعة غياب 
معظم الخدمات األساس�ية الضرورية لإلنس�ان.. تل�ك التي اجتمعت لتزيد م�ن عزلة المكان 

وتعزز من هامشيته، فظل كما كان دائمًا مرتعًا لويالت الفقر والمرض واألمية«)1(.
وق�د تركت آراء »س�عد« أثرًا في نف�س »علي الناصر« الذي كان ينتمي إلى أولئك البؤس�اء 
الذين ينحدرون من أطراف المدينة الفقيرة، ولذلك فإنه يتجاذب أطراف الحديث مع »س�عد« 

معبرًا عن إعجابه بجرأته، ويقبل دعوته لمشاهدة فيلم سينمائي.
وف�ي قاع�ة الس�ينما ينص�رف »س�عد« معت�ذرًا بأن�ه »ال يس�تطيع، ألس�باب طارئ�ة، متابعة 
الع�رض«)2(، وقبل نهاية العرض الس�ينمائي فوجئ »علي الناصر« برجال األمن والعس�كريين 

يداهمون قاعة السينما ويتحققون من هويات المشاهدين.
وج�اءت األيام التي تلت هذه الحادثة حبلى بالمفاجآت بالنس�بة إلى »علي الناصر«؛ »فقد 
امت�ألت ج�دران منازل المدينة واألماك�ن العامة بملصقات تحمل صورة س�عد وآخرين غيره 
– بينهم عدد من عمال الشركة – متهمون بتشكيل تنظيم سري مناهض للنظام، ويسعون إلى 

تغييره بقوة السالح«)3(.
وف�ي المقابل أخذت الش�عارات المناوئة تكت�ب على جدران المدينة ك�ي تحرض الناس 
وتذكرهم »بحقوقهم المسلوبة وحريتهم المرتهنة إلرادة بضعة أفراد أعطوا أنفسهم حقًا وإرادة 
مطلقة دون سائر الناس، ووضعوا أنفسهم في مراكز ال تخضع لقانون وال يطالها مطالب!« )4(، 

على حد تعبير الراوي »علي الناصر«.
وفي هذا الس�ياق التاريخي يعتقل »علي الناصر« ويزج به في غياهب الس�جن بتهمة عالقته 
ب� »س�عد« الذي أصبح بطاًل في نظر بعض الش�رائح االجتماعية، ويحاول أن يدافع عن نفس�ه 
أم�ام المحقق المقدم »إبراهيم منص�ور« الذي ينصحه باالعتراف والتعاون مع األمن، ثم ينقله 
إلى معتقل »مراغة البعير األجرب« الفظيع حيث ينّكل به »العقيد س�ليمان الخازوق« الدموي 
الس�ادي الذي يجد متعة في تعذيب الس�جناء، محاواًل انتزاع اعترافه بذنب لم يقترفه؛ فكل ما 

)1( محمد العريمي: حز القيد. ص 16
)2( المصدر نفسه. ص 20
)3( المصدر نفسه. ص 21

)4( محمد العريمي.حّز القيد. ص 22
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في األمر أن »س�عد« - أو »رأس األفعى«)1( كما يس�ميه رجال االس�تخبارات – استغل عفويته 
وحسن نيته ليستخدمه »وسيلة للتمويه«)2(، على حد تعبيره.

وف�ي الس�جن يتعّرف »علي الناصر« إلى بعض زمالئه في الش�ركة، وف�ي مقدمتهم »ظافر« 
مدير التموين الذي كان رئيس�ه في العمل، الذي اكتش�ف فيه رجاًل صلبًا عنيدًا ال يبالي بتنكيل 

»العقيد سليمان«.
وبع�د أش�هر من مكوثه في »المراغ�ة« يفاجئه »العقيد« في زنزانته بابت�زازه ومقايضة حريته 
بش�هادة زور؛ فالعقيد الس�ادي كان قد تمادى ف�ي تعذيب »ظافر« حتى لفظ أنفاس�ه، وأراد أن 
يتنصل من مسؤوليته عن موته بالتواطؤ مع »الدكتور عارف« طبيب السجن، زاعمًا أنه قد مات 

منتحرًا، وهو يريد من »علي الناصر« أن يكون شاهدًا على ذلك مقابل إطالق سراحه.
ويحاول العقيد أن يحمل »علي الناصر« على التوقيع على ش�هادة الزور بأساليب الترغيب 
والترهيب دون جدوى، وفي نهاية المطاف نفاجأ بهبوب »رياح التغيير« في »قحطين« على إثر 
»انقالب أبيض«)3(، وقيام حكومة جديدة أصدرت عفوًا عامًا عن س�ائر المعتقلين السياسيين، 
متبني�ة منهجي�ة جديدة تس�تهدف »تضميد جراح الوطن ولملمة أش�الء ش�عبه وش�تاته، وفتح 

قنوات حوار تتسع لمختلف الرؤى«)4(.
ذلك هو ملخص أحداث »حز القيد«، فماذا عن أنماط السرد التي وظفها »محمد العريمي« 

في هذه الرواية؟
لعلنا نستطيع أن نوجز هذه األنماط السردية فيما يأتي:

أ - نمط السرد التاريخي:
وه�و نم�ط يكثف فيه إيقاع الس�رد ويختص�ر على نحو م�ا تختصر أح�داث التاريخ العام، 

ولذلك يوصف بالنمط التاريخي.
يع�رض الكات�ب ف�ي هذا النم�ط األحداث الكب�رى دون ح�رص على تفصيالته�ا، وبهذا 

)1( الرواية. ص 102
)2( الرواية. ص 101
)3( الرواية. ص 225
)4( الرواية. ص 225
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األس�لوب ذي اإليقاع التاريخي يمكن القفز على ما حدث خالل س�نوات، ويمكن القفز على 
ما حدث خالل قرون عديدة.

ويكفي في هذا المقام أن نتمثل بفقرتين مقتطفتين من الرواية للوقوف على تفاوت اإليقاع 
في آليات هذا السرد:

»فقبل انتقالنا إلى مدينة الصفيح واالستقرار فيها، كنا نعيش في شقة في شارع طوبان، وإن 
ل�م ت�دم إقامتنا هناك طوياًل! كان العيش في حارة الش�ارع بالنس�بة لي تجرب�ة غاية في األهمية 
فهناك عرفت معنى الفقر وش�كل الجوع والتس�ّول، ورأيت الموت يدب على األجس�اد حتى 
يصل إلى األرواح، وعرفت أيضًا معنى العهر والشذوذ، وتبينت الفرق بين الدروشة والجنون. 
وهناك عرفت معنى الفضيلة، وشاهدت بأم عيني كيف تمارس الرذيلة، واكتشفت الحقًا أن ما 

تراه العين وتسمعه األذن ليس بالضرورة هو الحقيقة!« )1(.
إن الراوي »علي الناصر« في هذه الفقرة يختصر عصارة تجربته خالل سنوات من حياته في 
ح�ي »طوب�ان« الفقير، دون حرص على عرض التفاصيل الحي�ة لتلك التجربة التي تحتاج إلى 

رواية أخرى الستيعابها وتمثلها والتعبير عنها ووصفها.
»ف�ي البداية خلقت قحطين األرض، وألن األرض ال تصير وطنًا إال إذا اس�توطنها البش�ر، 

ظلت قحطين )أرضًا ال وطنًا(.. ال أحد يعرف أين تقع وال أحد يعرف الطريق إليها!
أم�ا وق�د وصل )كولومبوس( إل�ى أرض الفرص والعجائ�ب، ودار )ماجالن( حول رأس 
الرج�اء الصال�ح، وُنفي القتلة واللصوص إلى الجزر البعيدة.. أم�ا وقد حدث كل ذلك، فكان 
الب�د م�ن أن يعثر اإلنس�ان – ولو بالمصادف�ة – على قحطي�ن األرض، فعبر إليه�ا المغامرون 
البحار، وقطع المستكش�فون الرمال، وسافر إليها الس�اعون وراء المال، وجاء إليها الطامعون 
في الحكم والس�لطة ومعهم الجند والعس�كر، وغدت قحطين قبلة الفقراء ووجهة المش�ردين 

ووطن من ال وطن له!« )2(.
في هذه الفقرة يختلف إيقاع الس�رد تمامًا فتأتي األحداث أكثر كثافة؛ إذ إن الراوي يختصر 
تجرب�ة تاريخي�ة عامة ل�� »قحطين« كانت على امتداد قرون ال س�نوات فحس�ب، وبالتالي فإن 

)1( الرواية. ص 115
)2( الرواية. ص 13
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أي كات�ب روائ�ي في إمكانه أن يرصد مالمح تطور الحياة في »قحطين« في عش�رات األعمال 
الروائية.

ب - نمط السرد الروائي:
وه�و نم�ط يأتي إيقاع الس�رد في�ه بطيئًا مفّص�اًل، وإذا كان نمط الس�رد التاريخي ش�فويًا أو 

مسموعًا عادة، فإن السرد الروائي مكتوب أو مقروء.
ويمكن أن نتمثل بالفقرة اآلتية للتدليل على هذا النمط:

»ش�عرت بوجع في بطني. تجمعت نقاط عرق باردة على جبهتي. ارتفعت حرارة جسدي. 
شعرت بانقباض في معدتي، وحاولت التقيؤ فلم أقو عليه. وطرقت الباب بكل قوتي وحيلتي، 
وصرخ�ت أطل�ب النجدة بأعل�ى صوتي، لكن محاوالت�ي كلها ذهب�ت أدراج الرياح، كغيرها 
م�ن مح�اوالت كثيرة في حياتي. وع�اودت التقيؤ بدف�ع إصبع في حلقي إلى آخ�ره. تقيأت.. 

استرحت«)1(.
فإيق�اع الس�رد – كما نرى – يظل أقل تكثيف�ًا، وزمنه أكثر اقترابًا م�ن الزمن الموضوعي أو 
الفيزيق�ي الراه�ن؛ ألّن الق�ارئ يتابع األحداث وهي تترى آنيًا، فيأخ�ذ صورة مفصلة عن حال 

»علي الناصر« في لحظات معينة في الزنزانة االنفرادية في سجن »المراغة«.

ج - نمط السرد الرمزي:
ال يت�راءى هذا النمط من الس�رد من خالل اللغة المس�موعة أو المق�روءة، على ما نرى في 
نمط السرد التاريخي أو نمط السرد الروائي، وإنما يتراءى من خالل الصور واألشياء الجامدة 
خاصة.فصورة غالف الرواية، وعنوان الرواية ذاته، و»الخازوق« و»الش�جرة«، و»الش�طرنج« 
كله�ا أمثل�ة جيدة للتدلي�ل على هذا النمط الس�ردي؛ فصورة الغالف التي تمثل س�اقًا مقطوعًا 
حف�رت عل�ى جوانبه آثار قي�ود وحبال وسالس�ل، تظل ص�ورة معبرة تروي ف�ي صمٍت قصَة 

التنكيل الفظيع الذي تعرض له بطل الرواية.
وعنوان الرواية »حز القيد« يومئ إلى تلك اآلثار التي ال تحز في الجس�د فحس�ب، ولكنها 
تحز في الروح والوجدان كذلك، بل إن هذا العنوان قد يوحي بدالالت أخرى فكرية ونفس�ية 

)1( الرواية. ص 104

Mos2lt_NasRwa2i.indd   698 8/11/10   1:51 PM



699

وتاريخية، وهو ما التفت إليه كاتب »إضاءة« الرواية، أو مقدمتها، األستاذ ناصر صالح الغيالني 
بقوله:

»إن القي�د ال�ذي تتقص�اه الرواية قد يكون واس�ع الدالل�ة، فهو ربما قيد مادي أو نفس�ي أو 
فك�ري.. ال�خ، وهو ق�د يطبق على فرد أو على جماع�ة، أو قد يكون ربقًا يقي�د وطنًا كبيرًا مثل 
)قحطي�ن(، لك�ن )حز القي�د( ال تكتفي بالدالل�ة على القيد، ب�ل تفتح أفق الرؤي�ة لتأمل آثاره 
الهائلة، فالقيد قد يزول، ولكن حزه يحفر عميقًا في النفس اإلنسانية، ويترك في الداخل جرحًا 
غائرًا ما ينفك ينزف ألمًا وخوفًا، ورغبة يائسة في النسيان!، لذا ال ينتهي القيد إال بزوال الخوف 

الجاثم على النفس، وهذه هي نهاية القيد وبداية الحرية«)1(.
فالعن�وان إذن لم يعد مجرد »عتبة« من عتبات الن�ص، بمصطلح »جيرار جينيت«)2(، وإنما 

زاويا لقصة الرواية برمتها، وملخصًا لمضمونها بإيحاءاته ودالالته.
ولقب »الخازوق« الذي أطلق على »العقيد سليمان« في الرواية يلخص قصة ذلك السجان 
الذي يغدو جالدًا سادّيًا يدمن تعذيب اآلخرين كمن يدمن خمرًا، وهو يعي ذلك جيدًا ويؤكده 

صراحة في سياق تهديده ل� »علي الناصر«:
»ه�ل تعلم أن التعذي�ب يتحول أحيانًا إلى إدمان.. تمامًا كالخم�رة؟!«)3(، ولذلك فإنه كان 
»يتلذذ بمش�اهدة الدماء تخرج من أجس�اد«)4( البؤس�اء من ضحاياه، وبذلك يصبح لقبه عالمة 

مرعبة توحي بدمويته.
و»الش�جرة« الت�ي يصفه�ا »عل�ي الناصر« بعد اإلف�راج عنه توج�ز توقه إلى دوح�ة الحرية 

الوارفة الظالل التي تقيه من رمضاء السجن:
»مش�يت عل�ى درب كث�ر رمله وحص�اه وترابه.. ال ظل فيه لغير ش�جرة الح�ت من بعيد.. 
كثة خضراء في لوحة كس�تها الشمس والجفاف يبابًا: شجرة قاومت حرارة الصحراء وتقلبات 
طقس�ها، وأينعت دون س�واها وس�ط الظمأ.. ش�جرة جذعها صلب ش�امخ، وأوراقها نضرة.. 

)1( مقدمة الرواية. ص 12
إلى  إلى كتابه »مدخل  1987، ويرجع كذلك  باريس   .»Seuil النص. منشورات »سوي  )2( جيرار جينيت: عتبات 

النص الجامع«. ترجمة عبد العزيز شبيل. منشورات المجلس األعلى للثقافة. القاهرة 1999
)3( الرواية. ص 195
)4( الرواية. ص 173
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رأي�ت فيه�ا ابتس�امة ظاف�ر الخض�راء. وعلى صخرة تح�ت ظل تلك الش�جرة جلس�ت أنتظر 
الحافلة«)1(.

و»الش�طرنج« الذي صنعه الس�جناء بأيديهم من ألواح ورقية ومواد أخرى، ثم انهمكوا في 
تحري�ك قطعه من الجند »لحماية الملك والوزير، وتثبيت موقع القالع«)2( على رقعته، يحمل 
دالل�ة سياس�ية مكثفة تغن�ي عن كثير من األح�داث والتفصيالت وتقول تلميحًا ما لم يس�تطع 

الكاتب أن يقوله تصريحًا، وتسّوغ جرائم »العقيد سليمان الخازوق« وغيره من الجالدين.
فكل هذه األشياء والصور تنضح رمزًا في عالم الرواية، وقد كان ذلك عن قصد من الكاتب 
ولم يكن عش�وائيًا عفو الخاطر، وهو ما يفصح عنه من خالل مواقف كثيرة في الرواية، كذلك 
الموق�ف الذي يعب�ر فيه الراوي »علي الناص�ر« عن رأيه في الفن التش�كيلي الذي كان يتذوقه 

ويمارسه عن هواية:
»ل�م أتق�ن تصوي�ر الطبيعة، وال كن�ت أميل إلى رس�م الحيوان�ات، وكنت أك�ره اللوحات 
الصامتة.. البليدة.. تلك التي تتواتر فيها الخطوط والفراغات واألش�كال الجامدة.. تلك التي 

ال تقول شيئًا.. ال تثير سؤااًل، وال تستفّزك.. التخاذ موقف منها: معها أو ضدها!«)3(.
وقد التزم الكاتب بهذا المنهج في عالم روايته الذي كان يحرص على توظيف كل عناصره 
وكائنات�ه وأش�يائه وفضاءاته وش�حنها بدالالت ورم�وز، على نحو ما رأينا، وه�و ما يمنح هذا 

العمل تأشيرة مرور إلى عالم اإلبداع األدبي، ويعزز الخطاب الروائي.

د - نمط السرد الواقعي:
يت�راءى في األح�داث الواقعية التي يرويها بط�ل الرواية أو غيره، أو يت�راءى في األحداث 

المقنعة التي يمكن أن تحدث في الحياة الواقعية، ومجمل أحداث الرواية تمثل هذا النمط.

هـ - نمط السرد السوريالي:
يت�راءى في تلك األحداث التي يس�تحيل وقوعها في الحي�اة الواقعية، وتتناقض مع أحكام 
المنطق.ويمك�ن أن نس�تأنس هنا ببعض الخامات الروائية الس�وريالية الت�ي تتجلى خاصة في 

)1( الرواية. ص 225
)2( الرواية. ص 217
)3( الرواية. ص 212
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الكوابي�س واألحالم والهلوس�ات، عل�ى نحو ما نرى في الكاب�وس، أو »الجاثوم«، الذي كان 
يب�دو لبط�ل الرواي�ة ف�ي صورة كائ�ن غريب - »حيوان فيه ش�به م�ن إنس�ان«)1( - كان يتراءى 
»في أش�كال مختلفة وأل�وان متعددة«)2(، فيجثم على صدره، ويضغط بيديه بش�دة على رقبته، 
فيستغيث، وال أحد يغيثه، وينتقل صوته من عالم النوم إلى دنيا اليقظة دون أن يتوقف صراخه، 

حتى ينهض فزعًا وجسده »يهطل عرقًا«)3(.
وهذا ما يطالعنا كذلك في تلك »الهلوسات« التي تنتاب السجين »علي الناصر« بعد إرغامه 

على تناول حبوب معينة)4(.
وليس من شك في أن مثل هذه »الكوابيس« و»الهلوسات« تعبر أيضًا عما كان يضطرب في 

أعماق الشخوص الروائية من هواجس ذات عالقة بمعاناتهم اليومية في الحياة.

و - نمط السرد االستبطاني:
يطالعنا هذا النمط من السرد في تقنيتي »االرتداد« أو »الفالش باك«، وفي »تيار الوعي«.

ويوظف الكاتب التقنية األولى )تقنية ااالرتداد( في كثير من فصول الرواية، ويكفي في هذه 
العجال�ة أن نتمث�ل بتلك المواقف التي كان »علي الناصر« يح�اول أن يغالب الملل واإلحباط 
القاتل الذي كان يعتريه في الزنزانة االنفرادية في »المراغة« بلعبة العودة إلى ذكريات الطفولة، 
كذك�رى وفاة وال�ده)5(، وذكرى عالقته ب� »عامر البكري« ش�قيق المحقق »الرائد علي«، الذي 

كان صديقًا له في »شارع طوبان« الفقير)6( أيام الطفولة.
أم�ا التقني�ة الثانية )تقنية تيار الوعي(، فإنها تطالعنا في كثير من المواقف الروائية، والكاتب 
يستخدمها بأسلوب عفوي في المكان المناسب، وال يتكلف توظيفها على نحو ما يفعل بعض 
الكت�اب؛ فف�ي موق�ف من ه�ذه المواقف يحق�ق »المقدم إبراهي�م منصور« م�ع المتهم »علي 
الناصر« تحقيقًا أوليًا محاواًل أن يحمله على االعتراف بذنبه بأسلوب وّدّي، فيجلس إلى جانبه 

)1( الرواية. ص 103
)2( الرواية. ص 103
)3( الرواية. ص 103

)4( يرجع إلى الرواية. ص 199 - 200
)5( الرواية. ص 77 - 78

)6( الرواية. ص 167
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عل�ى األريك�ة الوثيرة ويق�دم له كوبًا من الجع�ة، وعندما يعتذر عن ش�ربها، يصطنع »المقدم« 
الضحك، ويربت على عنقه، وهو يغريه بالش�راب موهمًا إياه بأنه »س�يتحمل وزرها«)1(، يعلق 

المتهم في سره:
»ال شك أنك تتحمل وزر أشياء أخرى كثيرة غيرها«)2(.

وبه�ذه البراع�ة العفوية يوظف الكات�ب هذه التقنية توظيفًا مماثاًل ف�ي مواقف أخرى كثيرة 
في الرواية)3(.

وإذا أردنا أن نثمن األداء الفني في هذه األنماط السردية في رواية »حز القيد« فإننا نستطيع 
أن نقف تحديدًا عند جماليات لغة السرد، وموقع السارد، وبناء السرد.

1 - لغة السرد:

لغ�ة الكات�ب معجمية في جملتها، وهو ما ينفي عنها أي س�مة أس�لوبية خاصة، ولكن هذا 
الحكم ال ينسحب على بعض الفقرات التي ال تخلو من لمسات ذات نكهة متميزة، ويكفي أن 

نتمثل بالفقرة اآلتية التي تؤنسنا إلى ذلك:
»نامت الصحراء ولم أنم! أغمضت عيني، ولم يأت النوم، وإنما تداعت إلى رأسي هواجس 
وأفكار كثيرة، فهربت منها أستجدي الماضي.. أبحث عمن يخفف عني وحشة ساعات الليل 
الطويلة، فأنصت لعلي أسمع صدى حداء جدي من زمن موغل في ذاكرة نائية، فال أسمع غير 
صفي�ر الريح وهي تنفخ في الرمل كما ينفخ الزمار ف�ي المزمار.. تزداد حدته أحيانًا وتنخفض 
أحيان�ًا أخرى، ولكنه ال يتوقف، وأس�تمع إل�ى األنين اآلتي مع الريح يرف�ل في ثوب الموت: 
أس�مع فيه بكاء ناي، قرقرة س�راب، هسهس�ة طنبرة، وصوتًا حادًا ينوح على الزمن الغائب بين 
ثناي�ا الرمل والحجر.. أنين يمأل الصحراء صخبًا ويخيف الض�واري المتربصات بعنق الذات 

ويهوي على وجهه كما تهوي الشهب!« )4(.
وعلى الرغم من أن الكاتب يس�رد بضمير المتكلم غالبًا، فإن نس�يجه اللغوي يخلله حوار 

)1( الرواية. ص 50
)2( الرواية. ص 50

)3( يرجع إلى الرواية. ص 65، 137، 138 على سبيل المثال.
)4( الرواية. ص 106

Mos2lt_NasRwa2i.indd   702 8/11/10   1:51 PM



703

باللغة الفصحى، ولعل ذلك أس�هم في تحقيق غرض التجريد الذي يبدو الكاتب حريصًا عليه 
من�ذ بداية الرواي�ة، كي يضفي على »قحطين« غالل�ة خيالية تنأى بها ع�ن التحديد الجغرافي، 

على نحو ما فعل عبد الرحمن منيف من قبل في »شرق المتوسط«.
ومع ذلك فإن الكاتب يس�توحي روح اللهجة الخليجية العامية عند توظيف بعض األمثال 

الشعبية، كذلك المثل الذي يدعو إلى الحذر والسلبية:
»أمشي على الحيط وأقول يا الله الستر«)1(.

2 - موقع السارد:

أس�ند الكات�ب رواي�ة األحداث إل�ى بطل الرواية نفس�ه، مس�تخدمًا ضمي�ر المتكلم، وهو 
م�ا جع�ل الخطاب الروائ�ي يتقاطع مع خطاب الس�يرة الذاتي�ة، ولكنه كان يس�ند رواية بعض 

األحداث الهامشية إلى رواة آخرين، مثل والد »علي الناصر«)2(.
ولي�س من ش�ك في أن إس�ناد الرواية إلى راٍو واحد جعل صوت ذل�ك الراوي يطغى على 
س�ائر األصوات األخرى في عالم الرواية، وجعل موقعه في أعلى عّليّين ال يبلغه أي ش�خص 

آخر من شخوص الرواية.

3 - بناء السرد:

، يبدأ من نقطة البداي�ة وينمو حتى يبل�غ النهاية، ولكن  كان بن�اء الس�رد ف�ي الرواية تقليدي�ًاً
س�مت ه�ذا البناء كانت تتخلله ارت�دادات إلى الماضي، أي قبل نقط�ة البداية المتصلة بالتهمة 
الت�ي ألصق�ت ب� »علي الناصر«، هذا فضاًل عن الهلوس�ات والكوابيس التي كانت تخرج على 

البناء دون أن تكون متطفلة عليه، بل كانت تخدمه وتعمق خطه العام.
* * *

وأيًا ما يكون األمر، فالذي نخلص إليه أن أنماط السرد في رواية »حز القيد« كانت متنوعة 
وثري�ة وموظف�ة ف�ي بن�اء الرواية، وهو ما يبش�ر بمي�الد كاتب روائ�ي عماني جاّد وق�ادر على 
اإلس�هام في تأصيل الرواية الخليجية، على الرغم مما يشوب بعض أدواته الروائية من هنات، 

)1( الرواية. ص 24
)2( يرجع إلى الرواية. ص 108 - 110
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وخاصة األداة اللغوية القاموس�ية، وطغيان الصوت الواحد، والبناء الكالس�يكي، وهي هنات 
تسّوغ بالمكابدات الجمالية الشكلية التي تالزم باكورات األعمال األدبية عادة.

* * *
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رواية »الجذوة«: ريادة تاريخية أم ريادة فنية؟

تع�د رواية »الجذوة« لمحمد عبد الملك أول رواية في األدب البحريني المعاصر؛ ولذلك 
فإنها تكتسب قيمة تاريخية من حيث كونها رواية رائدة، كما تكتسب قيمة فنية من حيث كونها 

رواية فنية، وهو ما نفصل فيه القول في هذه الدراسة.
فقب�ل ه�ذه الرواية التي نش�رت عام 1980 ب�دار الفارابي ببيروت، لم يك�ن هناك أي كاتب 
روائ�ي بحريني قد ولد بع�د، وتوالى صدور أعمال روائية لكتاب آخري�ن في عقد الثمانينيات 
ال�ذي يع�ده الدكتور أحمد محمد عطية »عقد الرواية في البحرين«)1(، كرواية »أغنية ألف صاد 
األول�ى«)2( ألمين صالح، ورواية »الآللئ«)3( و»القرصان والمدينة«)4( لعبد الله خليفة، ورواية 

»الحصار«)5( لفوزية رشيد.
ومؤدى هذه الرواية أن المناضل العمالي »فرج الش�ماس« يموت في حادث س�ير غامض، 
يعرف كثير من الناس مالبس�اته، ولكنهم يصمتون، وال يدلون بشهادتهم إيثارًا للسالمة، وكان 
األم�ل معق�ودًا على رج�ل عجوز يعيش ف�ي المنفى ويس�عى إلزاحة اللثام عن ه�ذه الجريمة 

البشعة، ولكنه يلقى حتفه أيضًا في حادث مماثل.
وبتنامي أحداث الرواية نكتشف أن الراوي، وهو ابن المناضل الشماس، يصر على تمزيق 
إهاب الصمت في منفاه، ويش�هد على »الس�يدة الحس�ناء« التي كانت تق�ف وراء الجريمتين، 
كما نكتش�ف قصة تعلق زوجة »المقاول« بالمناضل »الشماس«، وسعي زوجها إلى فصله من 

عمله، ثم رضوخه وتراجعه عن ذلك تحت تهديدها له بالطالق.
وتنتهي الرواية بعصيان عمال المصنع، وإضرابهم عن العمل، والثورة في وجه الطغيان.
وتستهدف الرواية تأكيد قيمة النضال من أجل العدالة والحرية والحق وكرامة اإلنسان.

)1( الدكتور أحمد محمد عطية: كلمات من جزر اللؤلؤ )دراسة في أدب البحرين الحديث(. مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة 1988. ص 107 

)2( أمين صالح: أغنية ألف صاد األولى. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982
)3( عبد الله خليفة: الآللئ. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1981. ص 8

)4( عبد الله خليفة: القرصان والمدينة. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982
)5( فوزية رشيد: الحصار. دار الفارابي. الطبعة األولى بيروت 1983
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وإذا كانت القيمة التاريخية لهذه الرواية ال ينتطح فيها كبشان، كما يقال، طالما أنه لم يثبت 
حت�ى اآلن أن نص�ًا روائيًا بحرينيًا كتب أو نش�ر قبل ه�ذه الرواية؛ فإن القيم�ة الفنية تحتاج إلى 
ش�يء من التأمل، والس�يما أنها تظل الفيصل في تأكيد الريادة أو نفيها في نهاية المطاف؛ ألن 
العبرة ليس�ت بالس�بق التاريخي وحده؛ فماذا نفيد من عمل رائد يخلو من أدنى ش�روط العمل 
الروائي؟ ما من ش�ك في أن عماًل مثل هذا ال يعتد به طالما أنه يفتقر إلى س�مات الرواية التي 

تمنحها تأشيرة الدخول إلى عالم الرواية.
وأيًا ما يكون األمر، فما الذي يمنح هذا العمل شكله الروائي؟

لعلنا نستطيع أن نجمل أهم هذه السمات التي تمنح هذا العمل شكله الروائي فيما يأتي:

1 - الحدث:

وه�و ف�ي الحقيقة يتألف من حدثين منفصلين متش�ابهين، وهما حدث موت »الش�ماس«، 
وح�دث م�وت »العج�وز« المنفي، إضافة إل�ى بعض األح�داث الجانبية التي تأتي في س�ياق 
السرد أو االرتداد )الفالش باك(، ولكن هذا التعدد لم يِسىء إلى معمار الرواية ووحدتها؛ ألن 
الحدثين الرئيسين واألحداث الجانبية برمتها تخدم مضمونًا واحدًا؛ »إذ تقدم الرواية تنويعات 
متع�ددة على لحنها الرئيس بش�كل س�يمفوني موس�يقي م�ن خالل أحداث م�وت وقتل وقهر 

متشابهة ومتنوعة معًا، سواء في داخل الوطن أم في المنفى«)1(.
ومن نافل القول التذكير بأنه كلما كان هناك أحداث تس�رد فّنيًا وفق بناء معين في أي عمل 

من األعمال األدبية النثرية، ُعّد ذلك العمل رواية فنية.

2 - الشخصية:

تمثل الش�خصيات في ه�ذا العمل مواق�ف اجتماعية وأيديولوجية وتتصرف على أس�اس 
تل�ك المواق�ف، وهي ش�خصيات جاهزة ف�ي مجملها وليس�ت نامية متفاعلة م�ع األحداث، 
ولذل�ك جاءت أقرب م�ا تكون إلى الش�خصيات النمطية؛ فالبطل اإليجابي »فرج الش�ماس« 
يمث�ل المناض�ل المتوهج النق�ي الذي يضح�ي بحياته من أجل ما ي�راه حّق�ًا، والمقاول يمثل 
الجش�ع ال�ذي يتغاضى عن كل القيم مقاب�ل الحفاظ على موقعه االجتماع�ي والمادي، فيقبل 

)1( الدكتور أحمد محمد عطية: كلمات من جزر اللؤلؤ.
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وث�ًا، والراوي يمثل االبن الذي يش�غل بس�ر م�وت والده، وكأن�ه األمير »هملت«،  أن يغ�دو ديُّ
حتى يكتشف ذلك السر الغامض في النهاية، والمرأة الحسناء تمثل أنموذج المرأة المتعجرفة 

المنحلة التي ال تتردد في اللجوء إلى ارتكاب الجريمة من أجل تحقيق أغراضها.
وقد رس�م الكاتب ش�خصيات روائية رس�مًا تقريرّيًا مباش�رًا، فرصف صفاتها رصفًا، ولم 
يفسح المجال أمام القارئ كي يكتشف تلك الصفات بنفسه من خالل األحداث، على نحو ما 
ن�رى في وصفه زوجة المقاول: »امرأة مثلها ال يأس�رها الم�ال. عندها المال. امرأة مثلها دائمًا 
تبحث عن رجل، رجل ال يبحث عن المال. رجل يبحث عن امرأة«)1(، وعلى نحو ما نرى في 

وصفه »ميرزا عجب«:
»مي�رزا عجب يص�ل إلى قلوب الجميع بطريقته الخاصة، يس�كن هناك محق�ودًا أو مرحبًا 
ب�ه، لكن�ه دائمًا يصل، وحت�ى إذا طلبت منه دينًا أو حاجة، فإنك ت�راه يرتبك ليتحفز ليقفز وراء 

الكلمات«)2(.
ومهم�ا يكن م�ن أمر، فإذا كان الكاتب قد أخفق في تقديم ش�خصيات روائية نامية ونابضة 

فإن تلك الشخصيات تظل شخصيات روائية بغض النظر عن مواصفاتها البنائية.

3 - تقنيات السرد:

لق�د اس�تخدم الكاتب تقنيات الس�رد المعاص�ر المعروفة، م�ن مثل تيار الوع�ي، والحوار 
الداخلي، واالرتداد )الفالش باك(، والتقطيع الس�ينمائي، وهو ما جعل الزمن الروائي في هذا 
العم�ل زمنًا متكس�رًا وليس متسلس�اًل تصاعدّيًا، وهو م�ا يؤكد معرفته بأدوات الس�رد الروائي 

المعاصر عربّيًا وعالمّيًا.

4 - الفضاء الروائي:

ل�م يس�تطع الكاتب في ه�ذه الرواي�ة أن يتخذ من الفض�اء الروائي أداة من أدوات الس�رد، 
عل�ى نحو ما نرى في أعمال عب�د الرحمن منيف، أو نجيب محفوظ، أو إبراهيم الكوني، على 
س�بيل المثال، ولذلك نصدم بغياب المكان في هذه الرواية؛ فأين مواصفات المصنع والمدن 

)1( محمد عبد الملك: الجذوة. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1981. ص 83
)2( الرواية. ص 39 - 40
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والقصور والمؤسسات اإلدارية وما إلى ذلك؟!
إن الفض�اء المغيب في ه�ذه الرواية يذكرنا باألجواء المجردة في روايات »إس�ماعيل فهد 

إسماعيل« و»عبد الرحمن مجيد الربيعي«.

5 - النسيج اللغوي:

ال يسع القارئ إال أن ينوه بلغة الكاتب التي تنوعت مستوياتها، فتراوحت بين السرد بضمير 
المتكل�م حين�ًا وبضمير الغائب أحياًنا أخرى، وبين الح�وار الداخلي والخارجي، أما الوصف 
فقد كان مقتصرًا على الش�خصيات الروائية أو ي�كاد؛ ألن الكاتب لم يهتم كثيرًا بوصف الحيز 

بهذا العمل، كما أشرنا في الفقرة السابقة.
وق�د تخل�ل لغة الكاتب الفني�ة المتفجرة كثير من الصي�غ المتألقة المبتك�رة التي ترقى إلى 

مستوى لغة الحكمة، على نحو ما يتراءى في الصيغ اآلتية:
- »حين يغادر اإلنسان بالده تضحى لديه كل األرض متساوية«)1(.

- »لم�اذا ال تس�معوننا مرة وتقتنع�ون مرة دون إراق�ة دماء. هذه عص�ا حضارتكم.. المال 
والجريمة«)2(.

- »الحلم ذخيرتنا األخيرة«)3(.
- »أن�ا أتب�ع، وهناك من يتبعن�ي. الكل يركض وراء ال�كل. والدنيا تدور. نح�ن أبناء الكرة 

األرضية، حتى إذا توقفنا فهي تدور«)4(.
- »اللقاء الحقيقي هو الذي يكون ساعة الوداع«)5(.

- »في األربعين تتبدل الخيارات. من ال يسقط في العشرين يسقط في األربعين«)6(.
* * *

)1( الرواية. ص 32
)2( الرواية. ص 42
)3( الرواية. ص 62
)4( الرواية. ص85

)5( الرواية. ص 107
)6( الرواية. ص 110
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والذي نخلص إليه أن هذه الرواية ال تكتس�ب ريادتها التاريخية من حيث كونها أول رواية 
تنش�ر في األدب البحريني المعاصر، وإنما تكتس�بها كذلك من حيث كونها رواية فنية حققت 
ق�درًا كبي�رًا من النض�ج بالقياس إلى مثيالته�ا من الرواي�ات الرائدة، كرواي�ة »زينب« لهيكل، 

ورواية »شاهندة« لراشد عبد الله، ورواية »األجنحة المتكسرة« لجبران خليل جبران.
* * *
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 النزوع التجريدي في »أغنية ألف صاد«
لـ »أمين صالح«

تعد هذه الرواية باكورة أعمال الكاتب البحريني »أمين صالح« الروائية؛ فقد عرفناه من قبل 
كاتب�ًا للقصة القصيرة التي نش�ر فيها عددًا م�ن المجموعات، من مثل »الفراش�ات«، و»الصيد 
الملك�ي«، و»هنا ال�وردة«، ولكنه ما لبث أن تحول إلى كتابة الرواي�ة، وهو في هذا التحول لم 
يس�تطع أن يتخل�ص من جمالي�ات القصة القصيرة؛ فقد ظل في ه�ذه الرواية مخلصًا للموقف 
ال�ذي تق�وم عليه القص�ة القصيرة، كم�ا ظل مخلص�ًا للتكثيف اللغ�وي الذي تتس�م به القصة 

القصيرة، وهو ما سيتضح لنا من خالل هذه الدراسة الحًقا.
وقب�ل أن نش�رع في رصد وتحليل س�مات النزوع التجريدي في ه�ذه الرواية، يجدر بنا أن 
نق�دم نبذة ع�ن أحداثها ومضامينه�ا، وإن كانت هذه األح�داث والمضامين زئبقية تس�تعصي 
عل�ى التحديد؛ لكونها متقطعة ومتوترة وهالمية؛ ولكونها تقوم على الرمز والتلميح وتوظيف 
التقني�ات الروائي�ة المعاص�رة، وخاصة تقني�ات: تيار الوع�ي، والتقطيع الس�ينمائي، والحوار 
الداخل�ي، واألحالم، واالرتداد، )الفالش ب�اك(، والبيانات، واإلحصاءات، وما إلى ذلك من 
التقنيات الش�كلية الت�ي جارت على هذه الرواية إلى درجة أنه أصبح من حقنا أن نتس�اءل عما 
إذا كانت هذه »األغنية« رواية أم نّصًا أدبّيًا يجمع بين خصائص أنواع أدبية عديدة؛ على نحو ما 

فعل »أمين صالح« في نص »الجواشن« الذي شاركه فيه إبداعه »قاسم حداد«؟!
ومع ذلك فإن طغيان التقنيات الشكلية التجريبية لن يحول دون النظر إلى هذا العمل بوصفه 
رواي�ة، طالم�ا أن كاتبه كان يريد أن يكتب رواية، كما يبدو م�ن الغالفين الخارجي والداخلي، 
والس�يما أن أي ش�كل جديد س�يبدو لنا دائمًا مفتقرًا إلى الجماليات المثالية للنوع، طالما كان 

الحكم عليه يستند إلى األشكال المألوفة.
وأّي�ًا ما يكون األم�ر، فإننا نقابل »أ.ص« بطل هذه »الرواية«، ال�ذي يفور ثورة وتمردًا على 
الواق�ع المحل�ي العربي والعالمي، ويريد تغيي�ره، بل إنه يهفو إلى تغيير الكون المادي نفس�ه، 

كما يصرح:
»كل ش�يء هن�ا يدعو إل�ى االرتياب في صيغ�ة العالم: الم�اء، التراب، فالن�ار، الهواء.. لو 
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اس�تطعت لمزج�ت العناصر وصنعت عالمًا مغايرًا. آنذاك س�وف أهتف: ه�ذا عالم آخر قابل 
للتغيير في أي وقت«)1(.

ونرى هذا البطل الس�لبي يتردد على المقاهي والمباغي والحانات والس�جون والمش�افي، 
ويعي�ش حي�اة المش�ردين المطاردين من رج�ال األمن الذي�ن يصطادونه ويتهمون�ه بارتكاب 

جريمة قتل، وينكلون به كي يعترف بتلك الجريمة التي كان بريئًا منها:
»ف�ي المخف�ر وقفنا، طاب�ورًا طوياًل وكأننا في مبغ�ى، نصغي إلى قرقعة الس�ياط وتمزقات 
األظف�ار وهي تنت�زع. كان دوري األخير.. تذكرت الحارس الليلي الذي تحول إلى قرد كثيف 
الشعر. جاء دوري فاهتز جسدي »أ.ص.. حان موعد موتك«. سحبني الشرطي من كم قميصي 
وقذفن�ي إل�ى الداخل. تلقفني المحقق مع بضعة أش�خاص لم أتمكن من تمييز س�حنتهم، إال 
أنني شعرت بعضالتهم الصخرية وقبعاتهم التي انهالت علّي باللكم والركل. سلطوا األضواء 
الس�اخنة فوق صدغي، وفي نفس الوقت لفوا جس�دي بأس�الك كهربائية.. حدث هذا دون أن 
يتفوه�وا بح�رف واحد. فقدت وعي�ي عدة مرات ولم يكف�وا، حتى تحولت إل�ى كتلة هالمية 
س�هلة المضغ والهضم، عندئذ توقفوا. ش�د المحقق رأس�ي إلى الوراء ففتحت عيني بصعوبة 

شديدة. بصقوا في وجهي.. الواحد تلو اآلخر، وصلني فحيح المحقق وكأنه يأتي من بعيد:
هل تريد أن تقول شيًئا؟

أعترف بأني القاتل!« )2(.
ولم يخضع »أ.ص« لهذا التعذيب وحده؛ فقد كان هناك أش�خاص آخرون يعذبون للسبب 
نفس�ه، وعل�ى الرغم من اعترافهم »جميع�ًا بارتكاب الجريمة«)3(، ف�إن االختيار وقع عليه كي 

تلصق به تلك الجريمة فيتحمل وزرها.
ومن خالل االرتداد نعرف أن »أ.ص« قد نشأ يتيمًا، وضاع، وظلت والدته تبحث عنه دون 
جدوى، إلى أن عثرت عليه في مشفى لألمراض العقلية، حيث يشرب »كمية كبيرة من حامض 
الكبري�ت«)4(، كم�ا ورد ف�ي تقرير الطبيب، ولكن إدارة المش�فى تخفي س�بب وفاته، وتحمل 

)1( أمين صالح: أغنية ألف صاد األولى. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982. ص 4
)2( المصدر نفسه. ص 22 - 23

)3( الرواية. ص 23
)4( أمين صالح: أغنية ألف صاد األولى. ص 87
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والدته على االعتراف بموته ميتة طبيعية)1(، ولكن تلك الوالدة ال تستس�لم، بل تحمل مش�عل 
الثورة باإلنابة عن ابنها، ولذلك نراها ترتدي ثوبًا أحمر بداًل من الثوب األسود الذي يرمز إلى 

الحداد)2(.
وهن�اك أح�داث أخرى كثي�رة تؤلف بناء ه�ذا النص »الروائ�ي«، من مثل ح�دث اضطهاد 
»المخت�ار« للفالحين)3(، والزوج�ة التي تتعاطف مع الفقراء فتقطع ثديها وتقدمه ألم متس�ولة 
ك�ي تقدمه البنته�ا الرضيعة)4(، والمؤرخ ال�ذي يرغمه الخليفة على تزيي�ف التاريخ، ثم يقابل 
»أ.ص« الذي يؤنبه ويوقظ ضميره فيجعله يضرب في مناكب األرض باحًثا عن »الزنجي علي 
ب�ن محم�د«)5( القرمطي كي ينصف�ه، وما إلى ذلك من األح�داث الكثيرة التي تأتي في س�ياق 

األحالم والهلوسات والهذيان أحيانًا.
و»أمي�ن صال�ح« في هذه الرواية ال يجس�د »محنة اإلنس�ان المعاصر وانس�حاقه في دوامة 
الحياة«)6(، فحس�ب، وإنما يجس�د محنة اإلنس�ان العربي واس�تالبه وقمعه واضطهاده، وذلك 

بأسلوب تجريدي مقصود يتراءى فيما يأتي:

1 - البناء:

إن بناء األحداث في هذه الرواية جاء مفككًا مفتقرًا إلى التماس�ك المنطقي، وهو أقرب ما 
يكون إلى اللوحة الفسيفسائية السوريالية التي تحتاج إلى إعادة تركيب من قبل المتلقي.

إن الكاتب ينتقل من حدث إلى آخر دون رابط، ودون مقدمات، وكثيرًا ما يقع في التناقص 
الص�ارخ ال�ذي يس�تعصي على أي نس�ق منطقي. ويكف�ي أن نتمثل هنا بح�دث موت »أ.ص« 
منتح�رًا في المش�فى؛ إذ إن هذا البطل الس�لبي الذي يس�تلم زمام الس�رد بضمي�ر المتكلم منذ 
البداي�ة، يظل يواصل س�رده بع�د موته واصفًا معان�اة والدته في المش�فى، وصمودها في وجه 
اإلدارة – الت�ي ترم�ز إلى الس�لطة – الت�ي كانت تري�د أن تجبرها على الس�كوت والتنازل عن 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 94
)2( يرجع إلى الرواية. ص 95

)3( يرجع إلى الرواية. ص 26 - 27
)4( يرجع إلى الرواية. ص 41
)5( يرجع إلى الرواية. ص 56

)6( أحمد محمد عطية: كلمات من جزر اللؤلؤ. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1988. ص 124
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حقها في المطالبة بإجراء تحقيق في مالبس�ات موت ابنها، فتعذبها حتى تلفظ أنفاس�ها، بل إن 
»أ.ص« نفسه يواصل انخراطه في الحدث ويحضر موت والدته:

»أغمض الطبيب عينيه، وبدأ شخيره يعلو رويدًا رويدًا، وعندما أيقنت الممرضة أن الطبيب 
مس�تغرق تمامًا في النوم دفعتن�ي بازدراء، فوقعت بالقرب من أمي. غ�ادر الممرضون الغرفة. 

حملت أمي وخرجنا.
وضعتها فوق تلة، مسحت الدم، فبدا وجهها جمياًل رائقًا«)1(.!

فكيف يحضر »أ.ص« موت والدته وقد مات قبلها)2(؟!
إن عودة األموات إلى الحياة »ال يمكن أن يكون مقنعًا بالنسبة إلى المتلقي إال في األعمال 
األدبي�ة الس�وريالية المغرقة ف�ي التجريد، أو في األعم�ال األدبية األس�طورية التي تصدر عن 

أسلوب الواقعية السحرية.

2 - الشخوص:

الش�خوص ف�ي ه�ذه الرواية مج�ردون م�ن مالمحه�م المحلية الت�ي تؤك�د خصوصيتهم 
الس�يكولوجية أو الثقافي�ة أو االجتماعي�ة، ب�ل إن الكاتب يضن عليهم حتى باألس�ماء، فيطلق 
عليه�م صف�ات مجردة عام�ة، مث�ل »المخت�ار«)3(، و »رج�ل«)4(، و»أرمل�ة«)5(، و»ام�رأة«)6(، 

و»زوجة«)7(، و»الملكة«)8(، و»بائع متجول«)9(، و»مخبر«)10(، و»مؤرخ«)11(، وهلم جرا...
ويج�در بن�ا أن نش�ير إلى أن هؤالء الش�خوص الذي�ن يماثلون األش�باح في ه�ذه الرواية، 

)1( الرواية. ص 96
)2( يرجع إلى الرواية. ص 94 - 95

)3( يرجع إلى الرواية. ص 26
)4( يرجع إلى الرواية. ص 31، 33، 34

)5( يرجع إلى الرواية. ص 35
)6( يرجع إلى الرواية. ص 37، 39

)7( يرجع إلى الرواية. ص 41
)8( يرجع إلى الرواية. ص 42
)9( يرجع إلى الرواية. ص 50

)10( يرجع إلى الرواية. ص 51
)11( يرجع إلى الرواية. ص 52
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شخوص فاعلون في األحداث، وليسوا حياديين.
كما أن الكاتب لم يكن يحرص على تقديم ش�خوص روايته تقديمًا منطقّيًا مقنعًا بوصفهم 
ملتحمين باألحداث الس�ابقة، وإنما يقدمهم بطريقة فجائية كأنهم ينزلون من الس�ماء، فيؤدون 

أفعاالً، وينغمسون في مواقف إنسانية، ثم يختفون.
ويكفي في هذه العجالة أن نتمثل بتقديم »امرأة«، و»مؤرخ«؛ ففي الفصل الثالث من الرواية 

نفاجأ بظهور »امرأة« على النحو اآلتي:
»كنت أتنصت لخشخش�ة الندى الذي يطرق العش�ب حين أبص�رت من بعيد ظالًّ يتراقص 
ف�ي اله�واء. كان الظل فتاة. بهت عندما الح وجهها الجمي�ل والمضيء بفعل القمر الذي يبدو 

أنه كان يغازلها طوال الوقت. كانت تتقدم نحوي وتبتسم بخجل وبراءة.
- من أنِت؟

- امرأة.
الم�كان رائ�ع بحض�ور ضوء هفهاف، بحضور أش�ياء جميل�ة. رجل وامرأة. ف�ي مثل هذه 

اللحظات يتجلى العالم ويصفو، يصبح رائقًا مثل المطر«)1(.
وف�ي الفصل الخامس من الرواية نفاجأ بظهور »م�ؤرخ هرم« في القصر، فيختطفه »أ.ص« 
كي يوبخه على قبوله بوظيفة المؤرخ الزائف الذي يأتمر بأمر الملك، ويس�جل ما يملي عليه، 

متجاهاًل صانعي التاريخ الحقيقيين، بنظره، من أمثال القرامطة:
»وب�دأت أرص�د تحركات م�ؤرخ هرم، ألنني كن�ت أفكر في طريقة الختطاف�ه من القصر، 
حيث كان يمنح رأس�ه، كل ليلة، لجارية حس�ناء تثقب ذاكرته بإبرة حادة، ثم تعيده إليه في طبق 

من الذهب.
تس�لقت القص�ر ثم اختطفت�ه وهربت به دون أن يش�عر أحد، أو يش�عر هو، ألن�ه كان نائمًا 

بعمق..« )2(.
وكان أول�ى بالكات�ب أن يعامل كل ش�خوص روايته معامل�ة عادلة، فيحرمه�م جميعًا من 
األسماء، طالما أنه كان يتعمد ذلك، ولكنه كان منحاًزا إلى بطل الرواية الذي َمنَّ عليه بحرفي 

)1( يرجع إلى الرواية. ص 37
)2( الرواية. ص 52 - 53
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»أ.ص« حت�ى يمي�زه ع�ن غيره، على غرار م�ا فعل »كافكا« ف�ي »قلعته«، علمًا ب�أن رمز هذين 
الحرفين واضح تمامًا، وهو اسم الكاتب نفسه )أمين صالح(!

3 - الزمن:

إن خ�ط الزم�ن في هذه الرواية منكس�ر ومنقطع، وليس متواصاًل ومتسلس�اًل، كما أنه زمن 
مج�رد ولي�س زمنًا واقعّي�ًا محددًا، وه�ذه نتيجة حتمية لطغي�ان تقنيات تيار الوع�ي واالرتداد 
واألح�الم والمونتاج الس�ينمائي، وما إلى ذلك من التقنيات الش�كلية الت�ي تحول دون واقعية 

الزمن وتواصله.

4 - المكان:

إذا كان الزمن مجردًا فإن المكان يأتي مجردًا أيضًا حتمًا؛ ألنهما مترابطان ومتالحمان.
والالفت للنظر أن الكاتب يتعمد تجريد المكان؛ فالفضاء الروائي غير محدد المعالم، وال 
يمك�ن في أي ح�ال من األحوال أن نجزم بأن األحداث كانت تجري في قطر عربي بعينه؛ ألن 
الكات�ب ال يح�رص على وصف فضاءات روايته بدقة، بل إن تل�ك الفضاءات المجردة يمكن 
أن توجد في أي مدينة من مدن العالم، وهو ما نلمسه بوضوح في الفصل السادس من الرواية، 

حيث يقدم الكاتب فضاء األحداث وكأنه بصدد تقديم فضاء عمل مسرحي:
»لقط�ات عام�ة: مزرعة صغي�رة، طائ�رة نفاثة تخت�رق الفضاء، س�وبرماركت، بن�ك، بناية 

المحكمة العليا، دوائر حكومية، فندق، حديقة جميلة تتوسطها بركة سباحة«)1(.
وعل�ى هذا النحو المبتس�ر المجرد يقدم لنا الكاتب س�ائر الفض�اءات األخرى، مثل فضاء 

المشفى)2(، وفضاء المقهى)3(.

5 - اللغة:

لغ�ة الكاتب في ه�ذه الرواية حبلى بالرم�وز والتمزق واإليح�اءات واالنزياحات، ولذلك 
فإنه�ا أبع�د ما تكون ع�ن اللغة المعجمي�ة أو اللغ�ة االجتماعية، كم�ا أّنها ال تكتف�ي بالوظيفة 

)1( الرواية. ص 66
)2( يرجع إلى الرواية. ص 91

)3( يرجع إلى الرواية. ص 3
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التقليدي�ة للغة، وهي وظيفة التعبير أو االتصال والتواصل، بل تتجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة 
أخرى، وهي وظيفة اإلدهاش والتفجير، على غرار ما نجد في الشعر الحداثي خاصة.

ويمكن أن نتمثل هنا بالفقرات اآلتية المقتطفة من فصول الرواية:
- »هل تسمحين بأن أرخي الستارة وأن أدخل ضفائرك النرجسية وأن أتوسد نهدك؟ دعيني 
ي�ا حبيب�ة أفعل. أغيب ف�ي منعطفات الماضي وفي أط�راف الضواحي، أتأبط تعاس�تي وأبكي 

بمرارة ساعات طويلة«)1(.
- »صدرك شاس�ع ولدن، يقترب من أنفي، من ش�فتي، ألتحم بأنوثت�ك وأغيب.. أتيه.. ثم 

أبكي ألني فقدت مصابيحي وألن البراءة تنسحق تحت القسوة الهادرة في عزلة طفل«)2(.
- »ليس أفضل من الصحراء مكانًا للموت المنفرد. كان معي حبل وضوضاء لهاثي ومرآة. 
كان جس�د الصح�راء أمل�س مثل جل�د أفعى، بحي�ث كنت أس�تطيع أن أبصر خطوات�ي تنزلق 

وتتدحرج أمامي، ووضعت المرآة أمامي لكي أرى فيها موتي«)3(.
- »ي�ا قاتل�ي.. خذ قميصي وانس�جه ح�زام عفة للملك�ة الهرم�ة، فأنا ارتدي�ت اللهفة منذ 
عاش�رت السؤال المس�تحيل عند فوهة المتاهة، منذ استفاقت زهرة الجنون لحظة همدت لغة 
السكون، منذ نصبت البرق الفائر في القلب الفاتر. أذكر يا قاتلي كيف وضعتني في مأتم ناحت 
فيه كالبك البوليس�ية المتخمة، وكيف أدخلتني قفص الس�يرك وجعلت الوفود تضحك عندما 
ألبس�تني زّي الباله�ة والمج�ون، أذكر كيف كنت أهف�و لرؤية أوراق الش�جر تزهر في حبيبتي 

وتزهر«)4(.
إن اللغة في مثل هذه المقتطفات تغدو غاية في حد ذاتها؛ فهي أداة مرنة طيعة في يد الكاتب، 
مثل العجينة التي يصوغ منها أشكااًل جميلة، وهي ال تستمد جمالها من حيث كونها أداة اتصال 

وتواصل بقدر ما تستمد جمالها من حيث كونها تفجيرًا ألعرافها ومتونها القاموسية.
والحقيق�ة أن لغ�ة الرواية يفترض فيه�ا أال تقع في مثل هذه التجريدات واإلنش�ائيات التي 

تنأى بها عن نبض الموقف الروائي والخطاب السردي الذي يمنح العمل الروائي هويته.

)1( الرواية. ص 25
)2( الرواية. ص 58
)3( الرواية. ص 63
)4( الرواية. ص 77
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إن ه�ذه المقتطف�ات في الحقيقة تعرقل نم�و الحدث الروائي، وتعطل عجلة الس�رد الذي 
يسعى دومًا إلى بلوغ هدف محّدد مسبقًا؛ ألّن اللغة الروائية ليست شراعًا مستسلمًا للريح ينقاد 
بعباب النزوات والدفقات العاطفية، على نحو ما نرى في الش�عر، وإنما هي بوصلة تقود طقم 

العناصر الروائية إلى مرفأ معين.
وأحسب أن من يمتلك هذه الغواية اللغوية الجامحة، مثل أمين صالح، مؤهل لكتابة الشعر 

أكثر من تأهله لكتابة الرواية المرتبطة بالواقع االجتماعي مضمونًا وشكاًل.

6 - الصورة:

لعل من نافل القول أن نش�ير هنا إلى أن الصورة ليس�ت عنصرًا أساس�ًا من عناصر الرواية، 
على نحو ما نجد في الشعر، ومع ذلك فإننا نقف عندها في هذه الرواية لكونها من أهم األدوات 

التي يعتمد عليها الكاتب في تأكيد شعرية عمله التجريدي.
وتجنب�ًا لإلطال�ة نكتفي بالوقوف عن�د العينات اآلتية، والس�يما أن الفقرات الس�ابقة التي 

تمثلنا بها ال تخلو من صور:
- »للنكتة طعم مسمار قديم«)1(.

- »ث�م تفاجئ�ه الكآبة المنزوية في ياق�ة قميصه وتجره إلى زمان قملة ترتدي س�راويل قمر 
حزين يجهش في البكاء حين يكتشف عريه«)2(.

- »المقهى يشبه ثقب جمجمة ترتاح على ضريح مبتل«)3(.
- »يسابقون الريح البطيئة في أروقة مغلقة«)4(.

- »أترككم تتعفنون مثل ضوء مصباح«)5(.
هذه الصور – كما نرى – صور حداثية تثير الدهش�ة لغرابتها واتس�امها بالتجريدية التي ال 
تطاله�ا مخيلة المتلقي بس�هولة، وهي أق�رب ما تكون إلى اللوحات الس�وريالية، مثل لوحات 

)1( الرواية. ص 4
)2( الصفحة نفسها.

)3( الرواية. ص 5
)4( الصفحة نفسها.
)5( الرواية. ص 28
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»سلفادور دالي«.
* * *

والذي نخلص إليه أن النزوع التجريدي الحداثي يطغى على رواية أمين صالح الموس�ومة 
ب� »أغنية ألف صاد األولى«، وهو النزوع الذي يتراءى في البناء، وفي مواصفات الش�خوص، 

وطبيعة الزمان والفضاء، كما يتراءى في النسيج اللغوي والتصوير.
* * *
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 تقنية تعدد األصوات في رواية
»السوافح« لـ »فريد رمضان«

يب�دو فري�د رمض�ان في ه�ذه الرواي�ة مهتم�ًا اهتمامًا كبيرًا بأس�لوب الس�رد؛ فه�و ال يعنى 
بمضمون السرد بقدر ما يعنى بكيفية السرد، وهذا االهتمام يتراءى لنا في توظيف الحلم؛ وفي 
األسلوب العجائبي؛ وفي تقسيم أجزاء الرواية تقسيمًا يقوم على مبدأ التوازن أو التناظر، فضاًل 

عن توظيف تقنية تعدد األصوات موضوع هذه المقاربة.
ونلفت النظر إلى أن تقنية تعدد األصوات اكتش�فها المنظر الروسي »ميخائيل باختين« عند 
دراس�ته ألعمال »دوستويفس�كي«، حيث أكد تميز هذا الكاتب الروائ�ي العالمي عن غيره من 

كتاب الرواية األوربية بتوظيف هذه التقنية التي وسمت أعماله بسمة شكلية جديدة:
»دوستويفس�كي هو خالق الرواية المتعددة األصوات Polyphone، لقد أوجد صنفًا روائّيًا 
جدي�دًا بصورة جوهرية. ولهذا الس�بب بال�ذات فإن أعماله اإلبداعية ال يمكن حش�رها داخل 
أطر محددة من أّي نوع، وهي ال تذعن ألي من تلك القوالب األدبية التي وجدت عبر التاريخ 
والت�ي اعتدنا تطبيقها عل�ى مختلف ظواهر الرواية األوربية. ففي أعماله يظهر البطل الذي بنى 
صوت�ه بطريق�ة تش�به بناء صوت المؤلف نفس�ه في رواي�ة ذات نمط اعتي�ادي. إن كلمة يتلفظ 
به�ا البطل حول نفس�ه هو بال�ذات، وحول العالم تكون هي األخرى كامل�ة األهمية تمامًا مثل 
كلم�ة المؤلف االعتيادية. إنه�ا ال تخضع للصورة الموضوعية الخاصة بالبطل بوصفها س�مة 
من س�ماته، كذلك هي ال تصلح أن تكون بوقًا لصوت المؤلف. هذه الكلمة تتمتع باس�تقاللية 
اس�تثنائية داخ�ل بني�ة العم�ل األدب�ي. إن أصداءها تت�ردد جنبًا إل�ى جنب مع كلم�ة المؤلف، 
وتقت�رن بها اقترانًا فري�دًا من نوعه، كما تقترن مع األصوات الكبي�رة القيمة، الخاصة باألبطال 

اآلخرين«)1(.
إن هذه الفقرة المقتطفة من كتاب ميخائيل باختين »شعرية دوستويفسكي« تلخص مفهومه 
لهذه التقنية التي أس�همت إس�هامًا كبيرًا في تطوير الرواية العالمية وس�لخها عن تجربة المبدع 

)1( ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي. ترجمة الدكتور جميل نصيف التكريتي. مراجعة الدكتورة حياة شرارة. 
منشورات دار توبقال. الدار البيضاء )المغرب(/ دار الشؤون الثقافية العامة )بغداد(. الطبعة األولى 1986. ص 

11
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المهيمن على الس�رد بمنظوره الخاص، والجنوح بها نح�و الموضوعية بداًل من الذاتية، وهي 
تضاه�ي ف�ي أهميتها من هذا الجانب ما كان »إليوت« قد دعا إليه في مجال الش�عر وأس�ماه ب� 

»المعادل الموضوعي«)1(.
وق�د ص�در »دوستويفس�كي« ع�ن ه�ذه التقنية في كثي�ر من أعمال�ه الروائي�ة، وخاصة في 
»الجريم�ة والعقاب«)2( و»اإلخوة كارامازوف«)3( و»الش�ياطين«)4(، وجاراه بعد ذلك كثير من 
كت�اب الرواي�ة في العالم، من أمثال »وليم فوكز« في »الصخ�ب والعنف«)5(، ونجيب محفوظ 
ف�ي »ميرام�ار«)6(، وجبرا إبراهيم جبرا في »الس�فينة«)7(، وكاتب ياس�ين ف�ي »نجمة«)8(، وعبد 

خال في »الموت يمر من هنا«)9(.
أم�ا فريد رمضان فقد س�بق له أن جرب هذه التقنية في روايت�ه األولى »التنور«)10(، لكنه لم 
يس�تطع أن ينضجها على نحو ما فعل في روايته الثانية »الس�وافح«؛ إذ إنه اتخذ من هذه التقنية 

األداة الرئيسة في عرض أحداث روايته، وذلك عن وعي وتخطيط مسبق.
وقب�ل أن نش�رع في رصد مالمح تطبيق هذه التقنية في »الس�وافح« يج�در بنا أن نقف قلياًل 
عند مضامينها؛ وبذلك نتساءل بداية عن مضمون السرد الروائي قبل أن نتساءل عن اإلجراءات 

الكتاب  اتحاد  األدبي« لمحمد عزام. منشورات  النقد  الموضوعي في  »المنهج  ب�  الموسوم  الكتاب  إلى  يرجع   )1(
العرب. دمشق 1999. ص 23 – 40/ 144 - 149

)2( فيدور دوستويفسكي: الجريمة والعقاب. ترجمة الدكتور سامي الدروبي. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
القاهرة 1970

للتأليف  العامة  المصرية  الهيئة  الدروبي.  سامي  الدكتور  ترجمة  كارامازوف.  اإلخوة  دوستويفسكي:  فيدور   )3(
والنشر. القاهرة 1969

)4( فيدور دوستويفسكي: الشياطين. ترجمة الدكتور سامي الدروبي. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة 
1972

الثالثة.  الطبعة  العربية للدراسات والنشر.  المؤسسة  إبراهيم جبرا.  )5( وليم فوكز: الصخب والعنف. ترجمة جبرا 
بيروت 1983

)6( نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة الثانية. بيروت 1974
)7( جبرا إبراهيم جبرا: السفينة. دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 1979

)8( كاتب ياسين: نجمة. يرجع إلى الكتاب اآلتي:
 «Littératures de langue française hors de france« [Anthologie didactique]. Ed: fédération  

Internationale des professeurs de français. PARIS. P. 405 - 406
)9( عبده خال: الموت يمر من هنا. منشورات الجمل. الطبعة األولى. كولونيا 2004

)10( فريد رمضان: التنور. منشورات أسرة األدباء والكتاب. الطبعة األولى. البحرين 1994
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الشكلية للسرد أو كيفية تنفيذه، منوهين إلى أن الضرورة المنهجية تقتضي هذا التصرف، طالما 
أن شكل السرد يحتل صدارة االهتمام في هذه المقاربة.

يعال�ج فري�د رمض�ان ف�ي ه�ذه الرواي�ة مكابدات فئ�ة اجتماعي�ة معين�ة من فئات النس�يج 
االجتماع�ي البحريني، وهي فئة الموالي�ن آلل البيت روحيًا ومذهبيًا، وذلك إبان فترة الحماية 
اإلنجليزي�ة للبحرين، وخاصة في األربعينيات والخمس�ينيات من القرن العش�رين، كما يومئ 
الكاتب صراحة في متن روايته في سياق وصف »رمضان الكاتب« لمالبسات اعتقال »حسين 

بن إسماعيل القالف« في مظاهرات »الحادي عشر من مارس من عام 1956«)1(.
هذه المكابدات، كما تعالجها الرواية، ليس�ت ناتجة عن صراع طائفي، بل عن البحث عن 
الن�زوح التاريخي إل�ى البحرين، ومعان�اة التأقلم االقتصادي واألمن�ي والوجداني في ظروف 

متذبذبة محكومة بالهيمنة اإلنجليزية واستغالل النواخذة.
وأي�ًا م�ا يكون األمر، ف�إن الذي يهمن�ا منهجيًا في هذا المق�ام هو كيفية الس�رد ال محتواه، 
عل�ى الرغم من اتصال المعن�ى والمبنى وتالحمهما رتقًا، كما هو معروف، ولكن هذه الكيفية 

يصعب أن تتراءى دون تلخيص أحداث الرواية.
تتألف هذه الرواية من أربعة أقسام:

1 - القسم األول، ويحمل عنوان »خديجة«.

2 - القسم الثاني، ويحمل عنوان »إسماعيل«.

3 - القسم الثالث، ويحمل عنوان »خاتون«.

4 - القسم الرابع، ويحمل عنوان »رمضان الكاتب«.

وكل قس�م من هذه األقس�ام يحتوي على مفصل داخلي، ويصّدر بنص من أهازيج الشاعر 
الش�عبي »حس�ين ب�و رقب�ة« الذي ول�د في األحس�اء بالمملك�ة العربية الس�عودية س�نة 1875 
و»هاجر إلى البحرين بعد وفاة والده، حيث اس�تقر في المنامة، وظل يعيش متنقاًل بين المنامة 

والمحرق«)2(، وتوفي سنة 1943، كما يذكر المؤلف في ملحق الرواية.

2006. ص  بيروت  الطبعة األولى.  للدراسات والنشر.  العربية  المؤسسة  النعيم.  السوافح.. ماء  )1( فريد رمضان: 
153

)2( الرواية. ص 158
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ف�ي القس�م األول م�ن الرواية ن�رى »خديجة بن�ت جعفر« تس�عى إلى »رمض�ان الكاتب« 
وتطل�ب منه أن يدبج لها رس�الة ش�كوى إل�ى اإلمام »علي ب�ن أبي طالب« كي يش�فع لها عند 
رب العالمين ويصرف عنه�ا »األمراض واألعراض واألعداء«)1(، ويجعل حياتها طيبة هادئة، 
هي وأوالدها ومن أحبها وأحبته، وتأخذ تلك الرس�الة فترس�لها مع كفن ضرتها »خاتون« إلى 
»كربالء« و»النجف« في العراق؛ وذلك ألن »خاتون« التي ولدت ونشأت في البصرة، تريد أن 

تموت وهي ترتدي هذا الكفن »المعطر برائحة المكان المبارك الذي انتزعوها منه«)2(.
وبوس�اطة االرت�داد )الفالش ب�اك( تعود »خديجة« إل�ى ماضيها فتروي قص�ة زواجها من 
»إس�ماعيل بن إبراهيم بن موسى القالف« الذي كان متزوجًا من »خاتون« العقيم التي أصيبت 
بمرض ش�ل رجليها في السنوات األخيرة، كما تروي عن أبنائها »حسين وزهرة وعلي وزينب 
ومحمد« الذين كانت تنجبهم وال تملك حق تس�ميتهم)3(، وتروي عن سوء معاملة زوجها لها 
ولضرته�ا المقعدة، وعن ابنها البكر »حس�ين« الذي اعتقل في مظاهرة س�لمية، وأودع س�جن 

»القلعة«، ثم مات.
وفي القس�م الثاني من الرواية يس�رد إس�ماعيل أطرافًا من سيرته وس�يرة والده وجده؛ فقد 
اضطر جده »موس�ى العطار« إلى أن ينزح من األحس�اء إلى البحرين »بعد أن دك جيش األمير 
عب�د الل�ه ب�ن فيصل، بقيادة أخي�ه محمد بن فيصل، حص�ون قرية المعتال ف�ي جنوب نجد في 
حربهم ضد أخيهم من األم البدوية، األمير س�عود بن فيصل، الذي هزم في تلك المعركة والذ 
بالفرار إلى بادية األحساء، يحمل معه ذيول االنكسار وجروح السيوف التي مزقت جسده«)4(، 

فعالجه موسى العطار جد إسماعيل، وجلب عليه بذلك حنق أبناء فيصل.
ويروي إس�ماعيل عن مش�اق الرحلة البحرية إلى المنامة، وعن موت جده في تلك الرحلة 
وقبره بين أمواج البحر، وعن عمل والده في قلف السفن، وعن زواجه من »خاتون«، ثم زواجه 

من »خديجة«، وعن موت ابنه »حسين«.
وف�ي القس�م الثالث م�ن الرواية تروي »خات�ون« أطرافًا م�ن حياتها في صباه�ا، وتطوعها 

)1( الرواية. ص 11
)2( الرواية. ص 17
)3( الرواية. ص 28

)4( الرواية. ص 62 - 63
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لخدمة زوار ضريح اإلمام الحس�ين بالكوفة، وتعّرف إسماعيل إلى أهلها بوساطة العجوز »أم 
كاظم« المشرفة على تنظيف المزار، وزواجها منه بمهر يتمثل في باب نقشت عليه آيات قرآنية 

ليكون »أحد أبواب مأتم حسينية البادكوبة المشهورة في كربالء«)1(.
وفي القس�م األخير من الرواية، يروي »رمضان الكاتب« عن قدوم »خديجة« إليه، وطلبها 

كتابة »شكوى«، وعن سجن ابنها »حسين« وموته، وعن اختفاء »خاتون« المقعدة فجأة)2(.
ذلك ملخص ما حدث في »الس�وافح« لفريد رمض�ان، فما مالمح تقنية تعدد األصوات أو 

وجهات النظر في هذه الرواية؟
لعلنا نستطيع أن نحصر مالمح هذه التقنية فيما يأتي:

أ - تعدد الرواة:
وه�و ما يس�تنتج بدهّي�ًا من خالل تلخي�ص أحداث الرواي�ة؛ ولكن الذي نلف�ت النظر إليه 
هن�ا أن عد الرواة في هذا العمل ال يقتصر على »خديجة« و»إس�ماعيل« و»خاتون« و»رمضان 
الكاتب«، بل يتجاوزه إلى رواة ثانويين آخرين، من أمثال »الجد«)3( و»الجدة«)4(، ولكن تدخل 
ه�ؤالء الرواة الثانويين يظل محدودًا جدًا في الرواية، أّما الراوي اآلخر الذي يلعب دورًا مهمًا 
ف�ي س�رد األحداث والتعلي�ق عليها، فهو ال�راوي الضمني الذي يمثل ص�وت المؤلف، وهذا 
الصوت كان يطالعنا في س�ياق الس�رد من حي�ن إلى آخر، وهو يخفت أحيانًا مفس�حًا المجال 
أمام أصوات الرواة اآلخرين المتميزة، ويعلو أحيانًا أخرى حتى يختلط معها أو يغطي عليها.

وص�وت ه�ذا ال�راوي الضمني نس�معه منذ بداي�ة الرواية؛ إذ م�ا تكاد »خديج�ة« تفرغ من 
اإلفضاء ب� »شكواها« إلى »رمضان الكاتب« حتى يظهر صوته ممسكًا بزمام السرد:

»طالعه�ا رمض�ان الكات�ب، ث�م مد له�ا علبة الخت�م، فوضع�ت إبهامها األيس�ر، وبصمت 
الرسالة، طالعته، فلم ينتظر منها شيًئا، جمع مخطوطاته، وكراساته الصفراء وأحباره، ومن غير 

أن يلتفت سلمها خطابها«)5(.

)1( الرواية. ص 115
)2( الرواية. ص 156
)3( الرواية. ص 102

)4( الرواية. ص 98
)5( الرواية. ص 13
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وهذا الراوي الضمني ال يكتفي بس�رد األحداث فحس�ب، ولكنه يقرأ ما يجول في خواطر 
الرواة اآلخرين ويحلل نفسياتهم، على نحو ما فعل ب� »إسماعيل«:

- »رج�ل يحمل حس�رة أحالم�ه التي تبعثرت في طري�ق طويل قطعه أبوه م�ع جده، من بر 
األحس�اء إلى البحرين، ليرث رائحة خشب الساج والصنوبر، وفتيل القطن، وصدأ المسامير، 
وزيوت الصل التي تس�تخرج من جوف أس�ماك الدالفين، وتس�تخدم كمادة عازلة عن الماء، 

تطلى بها السفن الجديدة بعد االنتهاء من بنائها«)1(.
- »نظ�ر إل�ى أصابعه، ش�عر بفخر به�ا، وبقدراتها عل�ى صناعة كل هذا الخير الذي س�يعم 
الناس، وكم أجر سيحسب له، فأصابعه لم تكن تحفر فقط على الخشب، بل كانت تصلي في 

بوح داخلي لم يستطع هو أن يدركه لحظة انكبابه على العمل«)2(.
إن الراوي الضمني في مثل هذه المواقف يحاول أن يغوص في أعماق شخصيات الرواية، 
وال يكتف�ي بوصف حركاتها وأفعالها المادية الخارجية، وهو بذلك يفس�ر كثيرًا من األحداث 
الغامض�ة والدواف�ع الخفي�ة الت�ي تحرك الش�خصيات، كأن يفس�ر دواف�ع »خات�ون« الروحية 
إلرس�ال »كفنها« إلى النجف وكربالء، تلك الدوافع التي ظلت مكنونة في صدرها لم تبح بها 

حتى ألعز صديقاتها »خديجة«:
»انتابها إحس�اس بالحزن؛ فهذا الكفن الذي جمعت قيمته لتش�تريه وتع�ده لخاتمتها، التي 
تعرف تفاصيلها ولم تجرؤ أن تحكيها ألحد، حتى خديجة التي هي أقرب النساء إليها، وأحبهن 
إل�ى قلبه�ا، هذا الكفن ال�ذي يجب أن يأخ�ذه زوار الكوفة في رحلتهم بي�ن النجف وكربالء، 
يباركونه بالمكان المقدس الذي يرقد فيه حفيد رسول الله، رحلة أخيرة لها، أو لروحها، هكذا 
تعتق�د، رحل�ة أخي�رة لديارها التي لم ترها منذ أن غادرتها عروس�ًا في كنف زوجها إس�ماعيل 

الذي لمها في صحن ضريح اإلمام الحسين«)3(.
ولكن هذا الصوت – صوت المؤلف الضمني – ال يلغي أصوات الرواة اآلخرين التي تظل 

متوهجة ومتميزة.

)1( الرواية. ص 73
)2( الرواية. ص 82

)3( الرواية. ص 114
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ب - تفتيت الحدث:
إذا كانت األحداث واحدة في هذه الرواية فإنها ال تس�رد متسلس�لة على نحو ما يتراءى في 
الرواية الكالس�يكية، بل تس�رد مفتتة من خالل وجهات نظر الرواة التي تتفاوت في تجانس�ها 

بدءًا من التطابق حتى التضاد.
ولنتمث�ل لهذا التفاوت بعينتين من عين�ات األحداث التي يرويها رواة متعددون يتفقون في 

الرواية � أو يكادون � حينًا، ويختلفون إلى حد التناقض حينًا آخر.

1 - سقوط حسين مريضًا على الشاطئ:

ي�روى هذا الحدث من قبل »خديجة« ومن قبل »إس�ماعيل« بطريق�ة متطابقة، وذلك على 
النحو اآلتي:

* »لبست عباءتي، ركض خلفي ابني علي، توجهنا ناحية ورشة زوجي، أخبرونا أنهم يدفعون 
صفين  في  ينتظمون  النعيم  حي  رجال  كان  هناك  وصلنا  حين  البحر،  إلى  جديدة  بسفينة 
جذوع  يحملوا  أن  بعد  مقدمتها  نحو  منهم  المتأخرون  يتقدم  ثم  الجديدة،  السفينة  بين 
األشجار ويضعوها أمامها فتضحى لها مثل العجلة، تتدحرج فوقها السفينة باتجاه البحر، 
وثمة حبال مربوطة في مقدمتها يسحبها أقوى الرجال، بينما النهامة يقفون قرب الشاطئ 
أنادي  أخذت  حسين،  عن  أبحث  كنت  الرجال.  همة  من  ليزيدوا  بمواويلهم  وينشدون 

باسمه، ولكن ندائي كان يضيع مع صوت الرجال وهم يرددون في صوت واحد:
- يا وشار الزين بارك إليه.. يا وشار الزين بارك إليه.

ذهب علي نحو مجموعة من الصبية يسأل عن أخيه، ثم عاد إلّي قائاًل بأن أباه قد أمر بعض 
الش�باب بحمل�ه ناحية العرائش المنتش�رة على الس�احل، فذهبنا هناك، وجدن�اه يتألم وحيًدا، 

سألته عن سبب ألمه، فقال لي:
- فجأة شعرت بأني غير قادر على السير، رجلي تؤملني«)1(.

* »كنا نهم بإنزال سفينة إلى البحر، وكان كل رجال أهالي حارة النعيم حاضرين، كنا نصطف 
في صفين محاذيين للسفينة التي ننوي إنزالها إلى البحر، نضع أمامها جذوع أشجار دائرية 

)1( الرواية. ص 32 - 33

Mos2lt_NasRwa2i.indd   729 8/11/10   1:51 PM



730

لتكون لها مسلكًا تعبر فوقه نحو البحر، والحبال مشدودة، حيث تقدم أقوى الرجال ليقفوا 
في المقدمة ويبدؤوا بجرها، في حين نقف نحن في صفين وهي في وسطنا، ويبدأ الجميع 
بصوت  جميعًا  فنردد  همتنا،  من  يشدون  الذين  النهامة  أصوات  على  البحر،  نحو  بجرها 

واحد:
- يا وشار الزين بارك له.. يا وشار الزين بارك له.

وكان التجار وصاحب الس�فينة ين�ادون بالصوت أيضًا لرفع همة العم�ال، ونحن ندفع بها 
حتى تستس�لم لطراوة ماء البحر، وتنزلق فيه بسالس�ة فتزداد األصوات مكب�رة، ويبدأ القصابة 

بنحر الذبائح وتوزيع اللحم على كل من وضع يده في دفعها إلى البحر.
في هذه اللحظة اقترب مني أحد الرجال قائاًل إن ابني حس�ين يتألم، فقلت لنفس�ي البد أنه 

تعثر بالخشب الكثير المنتشر على الشاطئ، فقلت لهم:
- خذوه إلى سقيفة يرتاح فيها حتى ننتهي من إنزال السفينة.

حين انتهينا، ذهبت ألسأل عنه، فأخبروني أن أمه قد جاءت وأخذته إلى مستشفى النعيم«)1(.
* * *

إن ه�ذه الحادثة )حادثة س�قوط حس�ين مريضًا( تروى بتفاصيلها من قب�ل »خديجة« األم، 
ثم تروى من قبل »إس�ماعيل« األب، وهي ال تختلف في الروايتين، ما عدا ما يتصل بأثرها في 
نفسية األم التي أخذت تركض عندما سمعت نبأ سقوط ابنها، وأثرها في نفسية األب الذي كان 

منهمكًا في إنزال السفينة إلى البحر، واكتفى بإرسال من ينقله إلى العرائش كي يرتاح.

2 - اعتقال حسين:

إن هذا الحدث يروى من قبل »خديجة« ومن قبل »إسماعيل« ومن قبل »خاتون« من خالل 
وجهات نظر متباينة إلى حد التناقض من حيث وقعها أو تلقيها:

البيت، كانوا يبحثون عن حسين وعبد علي؛ صرخنا،  * »اندفع رجال شرطة الشغب داخل 
إن  وما  بالعباءة،  نفسي  ألملم  الدار  نحو  وركضت  بمشمرها،  عليها  ألقيت  وخاتون،  أنا 
أرجوه  الشرطي  نحو  اندفعت  حسين،  تجرجر  وهي  الشرطة  مشهد  هالني  حتى  خرجت 

)1( الرواية. ص 89 - 90
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أن يطلق سراحه، إال أن شرطيًا آخر وقف في وجهي وهددني ببندقيته ألبعد عن طريقهم، 
دفعته بيدي، فضربني بكعب بندقيته. سقطت في مكاني.

كنت أغيب عن الوعي، وكان القهر والحزن يستبدان بي ويجعالنني عاجزة عن الصراخ أو 
البكاء، وأنا أراهم يأخذون ابني معهم.

حي�ن وص�ل إس�ماعيل، ح�اول أن يفهم م�ن أمه ونس�اء الحي الذي�ن تقاطروا إل�ى البيت 
مستفسرات. صرخ في النساء ثم خرج إلى الرجال الذين تجمعوا قرب باب البيت. سأل بعض 

الجيران، كانت حكاية اعتقالهم تتنوع بتنوع ما يتناقل بين الرجال والصبية.
ماذا يحدث لنا، كنت أس�أل نفسي، ونساء يرشحن الماء على وجهي، ويستنجدن باألدعية 
ليخفف�ن عل�ّي حالت�ي. أبصر، ثمة غمام وعب�اءات، وثمة ض�وء ينبثق في الس�ماء بين كل هذا 

السواد الذي يحاصرني، ويزيد علي الشعور باالختناق«)1(.
* »حين دخلت البيت، كانت الفوضى تعم المكان، ثياب منثورة، أوراق وكتب ومصاحف، 
تنادي  أمي  كانت  تمزيقها.  تم  عربي  فارس  صورة  فوقها  طرزت  التي  وسادتي  حتى 
بعيًدا  بسلتها  ألقوا  الذين  الشرطة  تسب  وخاتون  لنجدتها،  عليًا  اإلمام  وتدعو  بالصوت، 
عنها، فظلت متروكة في زاوية، تنادي النساء كي يحملوها إلى خديجة التي ال أعرف ماذا 

أصابها«)2(.
* »حين جاء إسماعيل، لم يفعل شيئًا سوى أن أمر بإيداعي في داري، كي ال يسمع صراخي 
وصخبي الذي انطلق من حرِّ ما في قلبي وأنا أسب الحكومة. إنه رجل جبان، كان عليه أن 

يقتحم باب القلعة، أي قلعة هذه التي يودعون فيها صبيانًا في عمر عيالنا«)3(.
إن »خديج�ة« تروي عن ه�ذه الحادثة بالتفصيل ألنها كانت ش�اهدة على تفاصيلها ومعنية 
بها أكثر من غيرها، وذلك بوصفها أّمًا للمعتقل، ولكنها لم تكن تمتلك الش�جاعة، أو لم تكن 
تمتلك الوعي السياس�ي الكافي الذي يس�مح لها أن تفصح عن موقفها بأكثر من طرح الس�ؤال 

على نفسها: »ماذا يحدث لنا«؟!
إن »خديج�ة« الت�ي تحس بالقهر والح�زن العميق نتيجة اعتقال ابنها البك�ر العليل الذي ما 

)1( الرواية. ص 49 - 50
)2( الرواية. ص 107
)3( الرواية. ص 139
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يزال غضًا في مقتبل العمر لم تكن تعي ما حدث، ولم تكن تستطيع أن ترفع صوتها كي يسمعه 
اآلخرون، ولو كان هؤالء اآلخرون أقرب المقربين منها.

أما »إس�ماعيل« فإنه كان حيادّيًاً في س�رده، وكأنه عين عدس�ة آلية جامدة ال تفصح عن أي 
موقف، وحيادته كانت مسوغة إلى حد، فهو لم يكن يعي أبعاد ما حدث.

وأم�ا »خاتون« فإنها أفصحت عن موقفها، ورفعت عقيرته�ا بالرفض واالحتجاج واإلدانة 
الصريحة؛ فزوجها »إسماعيل« يبدو في نظرها جبانًا، ما دام لم يقدم على اقتحام سجن القلعة 
وتحرير ابنه، والحكومة في نظرها حكومة ظالمة، ما دامت تلقي بالصبيان في غياهب السجون.

وأيًا ما يكون األمر، فإن أحداث »السوافح« لم ترو كلها من قبل كل الرواة، وإال كان هناك 
التكرار الممل الذي يس�يء إلى البناء ويقطع حبل التش�ويق، بل هن�اك كثير من األحداث التي 
كانت تروى من قبل راٍو واحد، وخاصة تلك األحداث الحميمة التي ال يعرفها إال من صدرت 

عنه.
ال يفوتن�ا هنا أن نش�ير إلى أن الكاتب أس�ند رواي�ة بعض األحداث إل�ى رواة ثانويين ليس 
له�م عالقة عضوية بتلك األح�داث؛ ويكفي أن نتمثل لذلك برمضان الكاتب الذي كان يروي 

أحداثًا ال عالقة له بها، كأن يروي عن مالبسات اعتقال »حسين« على النحو اآلتي:
»فابن�ك حس�ين اختار موته، دون أن ينظ�ر وراءه ليودع أحدًا، كان ق�د ألَِف الطريق، وعبره 
رغ�م مرض�ه وضعفه، لم يكن قاصدًا أن يحتج مع الباعة في نهار الحادي عش�ر من مارس من 
ع�ام 1956م؛ كان يس�ير مع صديقه عبد علي، حين س�معا صوت طلق�ات نارية قريبة من مبنى 
البلدية؛ ركضوا يدفعهم الفضول لرؤية من س�قط مقتواًل، دون أن يدركا بأنهما س�يكونان بعد 

تلك األحداث بقليل مع مجموعة كبيرة في سجن القلعة.
هالهم�ا تجم�ع الباع�ة الذي�ن حاص�روا مبن�ى البلدي�ة، رددا الهتاف�ات مع اآلخري�ن، كان 
إحساس�هما برجولتهما يدفعهما إلى تردي�د الهتافات بصوٍتٍ  عاٍل، حتى انطلقت الرصاصات 
م�رة أخ�رى، فهاج الجمع، س�قط بعضهم، ه�رب البعض اآلخ�ر، واعتقل الكثي�ر من الرجال 
والش�باب. ف�ي القلعة همس�ت أصوات تطمئن الش�باب الخائ�ف عن تضام�ن األهالي معهم 

وسعيهم إلى اإلفراج عنهم..« )1(.

)1( الرواية. ص 153 - 154

Mos2lt_NasRwa2i.indd   732 8/11/10   1:51 PM



733

وعلى هذا الغرار يستمر رمضان الكاتب في السرد، فنعرف من خالله أن المتظاهرين كانوا 
يريدون التخلص من »مستش�ار الدولة اإلنجليزي«)1(، وأن المرض بدأ ينهش جس�د »حسين« 
المعتق�ل، وأنه ظل مهماًل ف�ي الرطوبة والحر في زنزانته، وأن بي�اض قرنيتيه تحول إلى اللون 
األصف�ر، وأن االلته�اب انتش�ر ف�ي كبده ال�ذي لم يعد ق�ادرًا على القي�ام بوظائف�ه بعد تعطل 

الطحال، وهو ما أودى به في السجن)2(.
إن هذه التفصيالت التي يرويها رمضان الكاتب ألول مرة تثري الس�رد الروائي دون ش�ك 
وتضيء جانبًا مهمًا من جوانب حدث اعتقال »حسين«، ولكن رمضان الكاتب لم يكن مؤهاًل 
للقيام بهذا الدور، ولو أس�ند الكاتب رواية هذه التفصيالت للفتى »حس�ين« نفس�ه لكان أكثر 

إقناعًا بطبيعة الحال.

انكسار الزمن:
ما من ش�ك ف�ي أن النتيجة الحتمي�ة لتعدد ال�رواة وتفتيت الحدث الروائ�ي في النص هي 
انكس�ار زمن الس�رد وعدم تسلس�له؛ ألن لكل راوية زمنه الخاص الذي يسلك األحداث التي 
يرويه�ا، وهي أزمنة فيزيقية ذات بداية ونهاية محددتي�ن أو مفتوحتين؛ فإذا كان زمن »خاتون« 
و»حس�ن« و»موس�ى« ذا بداية ونهاية؛ فإن زمن »خديجة« و»إسماعيل« و»رمضان الكاتب« ذا 
بداي�ة ب�ال نهاية في المتن الروائي، أما زمن الراوي الضمني الذي يهيمن على األحداث جميعًا 

فهو زمن بال بداية وبال نهاية.
وتتداخل أزمنة السرد في الرواية، من آني راهن وماض ٍ منقض ٍ ومستقبل الحق.

تعدد الخطابات اللغوية:
كان يفت�رض في الرواة في هذا العمل أن يروي كلٌّ منهم بأس�لوبه الخاص الذي يميزه عن 
غي�ره من الرواة اآلخرين، وذلك انطالقًا من مب�دأ تباين األعمار واألجناس والثقافات، ولكن 
الذي يطالعنا في هذه الرواية من حيث األس�لوب اللغ�وي هو التجانس بين الخطابات، ولعل 
الكاتب كان يدرك أهمية هذا التنوع في الخطابات، ولذلك بدأ عمله بداية س�ليمة، فحرر نص 
الش�كوى التي رفعتها »خديجة« إلياإلمام علي كرم الله وجهه بأس�لوب متميز ومختلف تمامًا 

)1( الرواية. ص 154
)2( يرجع إلى الرواية. ص 154

Mos2lt_NasRwa2i.indd   733 8/11/10   1:51 PM



734

عن أس�لوبه في روايته األولى »التنور«، وعن أس�لوبه في هذه الرواية »الس�وافح«؛ ويكفي أن 
نلقي نظرة عجلى على الفقرة األولى من هذه »الشكوى« حتى ندرك ذلك:

»إلى س�يدي وموالي ومعتمدي ورجائي، الس�الم عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، 
ووارث عل�م النبيين وولي رب العالمين. الس�الم عليك يا دين الله وس�فيره في خلقه وحجته 
البالغ�ة عل�ى عب�اده. أنا الضعيفة لك، القوية ب�ك، خديجة بنت جعفر الش�رقي، أطلب منك يا 
س�يدي وموالي، يا حبيبي وعضدي، يا وجيهًا عند الله، أن تش�فع لي عند الله، يا وحي رسول 
رب العالمين، يا علي بن أبي طالب، أس�ألك ش�اكية لك من ريب الزمان، أن تسأل ربك وأنت 
في األمان، أن يصرف عني األمراض واألعراض واألعداء، وأن يجعل حياتي طيبة، هادئة، أنا 

وأوالدي ومن أحبني وأحببته«)1(.
إن هذه الفقرة دبجت بأس�لوب تراثي جزل متميز عن سائر أساليب الرواة اآلخرين، ولكن 
هذا األسلوب ما يلبث أن يختفي بعد ذلك ليحل محله أسلوب الكاتب الذي ال يختلف مهما 

اختلف الرواة.
وق�د ضمن الكاتب أس�لوبه بعض النصوص التراثية التي اقتبس�ها من اب�ن عربي)2(، أو من 
المرويات الش�فوية الشعبية)3(، أو من األهازيج والمواويل)4(، فضاًل عن العتبات المقتطفة من 

الشاعر الشعبي، وهي العتبات التي صّدر بها الكاتب كل قسم من أقسام روايته.
وإذا كان الكاتب قد حرص على إثراء النسيج اللغوي في روايته بهذه األساليب، فإنه حافظ 

على األسلوب الفصيح في الحوار.
* * *

وال�ذي نخل�ص إلي�ه أن رمضان فري�د في روايته »الس�وافح« ح�رص حرصًا ش�ديدًا على 
توظي�ف تقنية تعدد األصوات التي بنى روايته على أساس�ها، فنجح إل�ى حد ما في التمييز بين 
مواق�ف ش�خوصه أو روات�ه المتعددي�ن، ووجهات نظره�م، ولكنه أخفق ف�ي توزيع أصوات 

الرواة وتمييز تلك األصوات أسلوبّيًا.

)1( الرواية. ص 11
)2( يرجع إلى الرواية. ص 16

)3( يرجع إلى الرواية. ص 86 - 87
)4( يرجع إلى الرواية. ص 122، 132، 140
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خاتمة

لقد خرجت من رحلتي في غابات السرديات الروائية الخليجية الممتعة والشاقة في الوقت 
نفسه، بنتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:

الخليجية  األدبية  الحركة  مشهد  في  المناسب  موقعه  يتبوأ  الروائي  الخطاب  أخذ   -  1

قشرة  باختراق  يرهص  ما  وهو  للنظر،  الفتين  وثبات  بقوة  طريقه  ويشق  المعاصرة، 
البنى  التي تمر بمرحلة تحول عميق في  العربية  المنطقة  الثقافة الشعرية الشفوية في هذه 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ولذلك فإن الخطاب الروائي يغدو أداة محرضة على الوعي بالش�رط التاريخي المتغير في 
هذه المنطقة، وأداة تعبير عن القلق الذي يعتري الضمير الفردي والجمعي على حد سواء، إزاء 

هذا التغير السريع، محاواًل استيعابه ورصد مالمحه والتنبؤ بآثاره وآفاقه المستقبلية.
وه�ذا يعني أن ه�ذا الخطاب الروائي الملتزم )بالمعنى التاريخ�ي واالجتماعي ال بالمعنى 
األيديولوج�ي لاللت�زام(، يتجاوز الخط�اب الروائي األورب�ي الذي نراه يحفل غالب�ًا بالهموم 
الفردي�ة النفس�ية والوجودي�ة أكث�ر مما يحف�ل بالهم�وم التاريخي�ة واالجتماعية، ب�ل إننا نرى 
الخطاب الروائي األوربي راهنًا يكاد يحفل بالمس�تقبل على حساب الحاضر والماضي، وهو 
م�ا يطالعنا في ش�غف المبدع أو المتلقي األوربي برواية الخي�ال العلمي، أو الرواية العجائبية، 

على سبيل المثال.
وإذا كان بع�ض الكت�اب الخليجيي�ن ق�د عنوا باله�م الفردي الوج�ودي أحيان�ًا، فإنهم لم 

يفصلوه عن سياقاته وشروطه التاريخية واالجتماعية.
فإنها  الراهن،  التاريخي  بالشرط  وترتبط  واقعيًا  نزوعًا  تنزع  الخليجية  الرواية  كانت  إذا   -  2

الطبيعيون، وإنما  الواقعيون  الواقع تعاماًل تسجيليًا فجًا، على نحو ما فعل  لم تتعامل مع 
النصوص  من  كثيرًا  أن  ذلك  إلى  يؤنسنا  وما  إبداع،  من  يخلو  فنيًا ال  تعاماًل  معه  تعاملت 
الروائية الخليجية وظفت األساطير والحكايات الشعبية مستشرفة آفاق الواقعية السحرية 

التي انتشرت في آداب أمريكا الالتينية إبان الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
مع  وخاصة  مبدعًا،  تواصاًل  األخرى  المعرفية  الحقول  مع  الخليجية  الرواية  تواصلت   -  3
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حقول المعرفة التاريخية النفسية والفلسفية والدينية، وحتى المعرفة العلمية والتقنية تظل 
اإلبراهيم  أحمد  طيبة  أعمال  في  وخاصة  الخليجية،  الرواية  في  استحياء  على  حاضرة 

ورجاء الصانع.
وه�ذا التواص�ل م�ع الحق�ول المعرفي�ة األخرى يعد مؤش�رًا من مؤش�رات نض�ج الرواية 

الخليجية بوصفها فنًا سرديًا مركبًا.
انفتحت  فإنها  األخرى  المعرفية  الحقول  على  انفتحت  قد  الخليجية  الرواية  كانت  إذا   -  4

كذلك على سائر األنواع األدبية األخرى، كالشعر والمسرح والقصة القصيرة، وهو مؤشر 
واألوربي  العربي  اإلبداع  تجارب  من  أفادت  التي  الرواية  هذه  نضج  مؤشرات  من  آخر 

الذي كان يحرص على مد الجسور بين أشكاله وأدواته.
5 - إن الرواي�ة الخليجي�ة، على الرغم من عمرها القصير نس�بيًا بالقي�اس إلى عمر الرواية 

العربي�ة ال�ذي يرجح امتداده إلى منتصف القرن التاس�ع عش�ر ف�ي مصر، على س�بيل المثال، 
استطاعت أن تتمثل جماليات األشكال الكالسيكية وتتجاوزها في كثير من نماذجها، متطلعة 
إل�ى المت�ح من جماليات األش�كال الحداثي�ة وما بعده�ا، وحريصة على اإلف�ادة من خامات 

التراث السردي العربي الشعبي في الوقت نفسه، وهو ما أسهم في تأكيد هويتها المتميزة،
بسبب  الكتابة،  عن  انقطعوا  الذين  الخليجية  الرواية  كتاب  من  به  يستهان  ال  عدد  هناك   -  6

المقابل  وفي  اإلبداعي،  العمل  عن  توقفهم  بسبب  أو  أخرى،  أدبية  أنواع  إلى  انصرافهم 
في  ويؤصلوها  يطوروها  أن  واستطاعوا  الروائية،  للكتابة  أخلصوا  آخرون  كتاب  هناك 
معادلة   – الروائية  بنصوصهم   – يخترقوا  أن  استطاعوا  كما  الخليجية،  العربية  الذائقة 

المراكز واألطراف، ويندمجوا في سمت تاريخ الرواية العربية العام.
7 - لقد كان للمرأة الخليجية إسهام وافر في إثراء الشكل الروائي وتطويره معنًى ومبنًى، كّمًا 

وكيفًا، إلى درجة أن الرواية توشك أن تؤنث في بعض األقطار الخليجية.
والالف�ت للنظ�ر أن هناك كاتبات خليجيات كثيرات � كما رأينا � اس�تطعن أن يجرؤن على 
اقتحام المسكوت عنه ويعالجن موضوعات في غاية الحساسية في مجتمعات تتسم بالمحافظة 

والتشبث بالمواضعات والتقاليد الموروثة.
من  كثير  في  فسمحت  مرنًا  إبداعيًا  تعاماًلً  اللغوية  األداة  مع  الخليجية  الرواية  تعاملت   -  8
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اإلنشائي  األسلوب  واجهة  وكسرت  الحوار،  في  المحلية  اللهجة  بتوظيف  نصوصها 
البالغي التقليدي في الوصف والسرد.

األوربية  والجمالية  الفكرية  التيارات  من  كثير  من  تفيد  أن  الخليجية  الرواية  استطاعت   -  9

تمثل  عن  فضاًل  والتفكيكية،  والحداثية  الوجودية  التيارات  وخاصة  السرد،  بناء  في 
والمشهدية،  السينمائي،  والتقطيع  الرسائل،  كتقنيات  المعاصرة،  األوربية  الرواية  تقنيات 

واالسترجاع، واالستباق، وتيار الوعي، وتوظيف األحالم، وما إلى ذلك.
10 - لم تقتصر الرواية الخليجية على تحليل الشروط التاريخية واالجتماعية المحلية، ولم 

من  ويعاني  التغير،  سريع  عالمًا  يواجه  الذي  الخليجي  اإلنسان  صورة  رسم  على  تقتصر 
التمزق بين قيمه األصيلة وبين القيم الوافدة التي جلبتها رياح العولمة، وإنما أرادت في 

كثير من نماذجها أن ترسم صورة لآلخر، سواء أكان ذلك اآلخر آسيويًا أم أوربيًا.
* * *

Mos2lt_NasRwa2i.indd   737 8/11/10   1:51 PM



739

أهم المصادر العربية

- إبراهيم الكوني: السحرة. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. ليبيا 1996.
- أحمد أبو دهمان: الحزام. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2002.

- أحمـد الدويحـي: ثالثي�ة المكتوب مرة أخ�رى. دار الكن�وز األدبية. الطبع�ة األولى. بيروت 
.2004

- د. أحمد عبد الملك: أحضان المنافي. دار بالل. الطبعة األولى. بيروت )د.ت(.
- د. أحمـد عبد الملك: القنبلة. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبع�ة األولى. بيروت 

.2006

- أسماء الزرعوني: الجسد الراحل. دائرة الثقافة واإلعالم. الشارقة 2003.
- إسماعيل فهد إسماعيل: الضفاف األخرى. دار المدى. دمشق 1996.

- إسماعيل فهد إسماعيل: كانت السماء زرقاء. دار المدى. الطبعة الثالثة. دمشق 1996.
- إسماعيل فهد إسماعيل: المستنقعات الضوئية. دار المدى. الطبعة الرابعة. دمشق 1986.

- إسماعيل فهد إسماعيل: الحبل. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1996.
- إسماعيل فهد إسماعيل: خطوة في الحلم )مشروع رواية(. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 

.1996

- إسماعيل فهد إسماعيل: الطيور واألصدقاء. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1996.
- إسماعيل فهد إسماعيل: الكائن الظل. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 2001.

- إسـماعيل تامر: الفريج. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. الطبعة األولى. 
الدوحة )قطر(. 2001.

- ألفريد فرج: حالق بغداد. دار الفارابي. بيروت 1975.
- أمنيات سالم: حلم كزرقة البحر. دار الجمل. كولونيا )ألمانيا( 2000.

- أمين صالح: أغنية ألف صاد األولى. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982.
- توفيق الحكيم: أهل الكهف. المطبعة النموذجية. القاهرة 1933

- توفيق الحكيم: عصفور من الشرق. المطبعة النموذجية. القاهرة )د.ت(.
- توفيـق الحكيـم: الخ�روج من الجنة. ضم�ن مجلد »المس�رح المنوع«. المطبع�ة النموذجية. 
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القاهرة 1956.
- تركي الحمد: ش�رق الوادي )أس�فار م�ن أيام االنتظار(. دار الس�اقي. الطبع�ة الثانية. بيروت 

.2000

- تركي الحمد: العدامة. دار الساقي. الطبعة الثالثة. بيروت 2000.
- تركي الحمد: الشميسي. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 1998.
- تركي الحمد: الكراديب. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 1999.

- تركي الحمد: جروح الذاكرة. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2002.
- باسمة محمد يونس: مالئكة وشياطين. مطبعة دبي 1990.

- جبرا إبراهيم جبرا: السفينة. دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 1979.
- جوخة الحارثي: منامات. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2004.

- حسن الشيخ: الفوارس. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2003.
- حصة الكعبي )سـارة الجروان(: شجن بنت القدر الحزين. دار الثقافة العربية للنشر والترجمة. 

الطبعة األولى. الشارقة 1992.
- حصة الكعبي )سـارة الجروان(: رس�ائل إلى الس�لطان. دار الش�روق للنش�ر والتوزيع. الطبعة 

األولى. دبي 2003.
- حصـة الكعبي )سـارة الجروان(: طروس إلى موالي الس�لطان. الكت�اب األول )الحدال(. دار 

اآلداب. الطبعة األولى. بيروت 2009.
- حمد الحمد: األرجوحة. منشورات المسارات. الطبعة الثانية. الكويت 2004.

- دالل خليفة: من البحار القديم. دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. الدوحة 
)قطر( 1995.

- دالل خليفـة: دنيان�ا مهرج�ان األي�ام والليالي. منش�ورات المجلس الوطني للثقاف�ة والفنون 
والتراث. الطبعة األولى. الدوحة )قطر( 2000.

- رجـاء عالـم: طري�ق الحرير. المركز الثقاف�ي العربي. الطبعة األولى. ال�دار البيضاء/ بيروت 
.1995

- رجـاء عالم: س�يدي وحدانة. المركز الثقافي العربي. الطبعة األول�ى. الدار البيضاء/ بيروت 
.1998
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- رجاء عالم: خاتم. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 2001.
- رجاء عالم: ستر. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء/ بيروت 2005.

- رجاء عبد الله الصانع: بنات الرياض. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2006.
- راشـد عبـد الله: ش�اهندة. المركز العرب�ي للصحافة. مطاب�ع األخبار. الطبع�ة الثانية. القاهرة 

.1976

- رجـاء الكيالنـي: تثاؤب األنامل. إص�دارات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الش�ارقة 
.2004

- سهيل إدريس: الحي الالتيني. دار اآلداب. الطبعة السابعة. بيروت 1977.
- سعود بن سعد المظفر: الشيخ. منشورات مطبعة البستان. الطبعة األولى. مسقط 1991.

- سعود بن سعد المظفر: رمال وجليد. منشورات مطبعة األلوان الحديثة. الطبعة األولى. ُعمان 
.1989

- سعود بن سعد المظفر: المعلم عبد الرزاق. مطابع النهضة. الطبعة األولى. ُعمان 1989.
- سعد الله ونوس: الملك هو الملك. دار ابن رشد. الطبعة األولى. بيروت 1977.

- الطاهر وطار: الحوات والقصر. دار البعث للطباعة والنشر. الطبعة األولى. قسنطينة 1980.
- صالحـة غابـش: رائحة الزنجبيل. منش�ورات دائرة الثقافة واإلعالم. الطبعة األولى. الش�ارقة 

.2008

- طالب الرفاعي: ظل الشمس. دار شرقيات. الطبعة األولى. القاهرة 1998.
- طالب الرفاعي: رائحة البحر. دار المدى للثقافة والنشر. الطبعة األولى. دمشق 2002.
- طالب الرفاعي: سمر كلمات. دار المدى للثقافة والنشر. الطبعة األولى. دمشق 2006.

- الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال. دار العودة. الطبعة الثانية. بيروت 1972.
- طيبة أحمد اإلبراهيم: الكوكب ساسون. مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر. القاهرة 2001.

- كريم معتوق: حدث في إسطنبول. اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الشارقة )د.ت(.
- محمد حسن علوان: سقف الكفاية. دار الفارابي. الطبعة الثانية. بيروت 2004.

- محمد حسن علوان: طوق الطهارة. الطبعة األولى. بيروت 2007.
- محمد حسن علوان: صوفيا. دار الساقي. الطبعة الثانية. بيروت 2006.

- محمد حسن الحربي: أحداث مدينة على الشاطئ. دار الفارابي. بيروت 1986.
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- محمـد عبيـد غبـاش: دائمًا يحدث في الليل. مجل�ة »األزمنة العربية«. دار اب�ن ماجد للطباعة 
والنشر. الشارقة 1979 )األعداد من 25 إلى 38(.

- محمد عبد الملك: الجذوة. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1981.
- محمـد بن سـيف الرحبـي: رحلة أبو زيد العماني. منش�ورات دائرة الثقافة واإلعالم. الش�ارقة 

.2002

- محمد عيد العريمي: حز القيد. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 
.2005

- محمد المر: األعمال القصصية )ثالثة مجلدات(. دار العودة. بيروت 1992.
- منصور عبد الرحمن: الرجل الذي اشترى اسمه. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 2001.

- مريـم آل سـعد: تداع�ي الفصول )س�ارة وس�لطان(. مطابع رين�ودا الحديث�ة. الطبعة األولى. 
الدوحة 2007.

- مريم الغفلي: طوي بخيتة. دار الحوار. الطبعة الثانية. الالذقية 2009.
- مريم الغفلي: بنت المطر. دار الحوار. الطبعة األولى. الالذقية 2009.

- ناصر جبران: س�يح المهب. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 
.2007

- ناصر الظاهري: عندما تدفن النخيل. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. 
الشارقة 1990.

- ناصـر الظاهـري: الطائر بجناح أبعد منه. منش�ورات ري�اض الريس. الطبع�ة األولى. بيروت 
.2005

- نجيب محفوظ: ميرامار. دار القلم. الطبعة الثانية. بيروت 1974.
- نجيب محفوظ: اللص والكالب. دار القلم. الطبعة األولى. بيروت 1973.

- نجيب محفوظ: ليالي ألف ليلة. دار مصر للطباعة. القاهرة 1979.
- نجيب محفوظ: ثرثرة فوق النيل. مكتبة مصر. القاهرة 1966.

- نجيب محفوظ: أوالد حارتنا. دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 1972.
- عبد الحفيظ الشمري: جرف الخفايا. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2004.

- عبد الحفيظ الشمري: فيضة الرعد. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2001.
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- عبـد الحميـد أحمد: الس�باحة ف�ي عيني خلي�ج يتوحش. دار الكلمة للنش�ر. الطبع�ة األولى. 
بيروت 1982.

- عبد الحميد أحمد: البيدار. دار الكلمة للنشر. الطبعة األولى. بيروت 1987.
- عبد الرحمن منيف: أم النذور. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. المركز الثقافي العربي 

للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء )المغرب( 2005.
- عبـد الرحمـن منيف: خماس�ية »مدن الملح«. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبعة 

الرابعة. بيروت 1992.
- عبـد الرحمن منيف: النهايات. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبع�ة الثالثة. بيروت 

.1994

- عبـد الرحمـن منيـف: ثالثية »أرض الس�واد«. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبعة 
األولى. بيروت 1999.

- عبد الرحمن منيف: س�باق المس�افات الطويلة. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنشر. الطبعة 
األولى. بيروت 1995.

- عبـد الرحمـن منيـف: قص�ة حب مجوس�ية. المؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والنش�ر. الطبعة 
الخامسة. بيروت 1990.

- عبد الرحمن منيف: اآلن هنا. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبع�ة الرابعة. بيروت 
.1992

- عبد الرحمن منيف: ش�رق المتوس�ط. المؤسس�ة العربية للدراسات والنش�ر. الطبعة التاسعة. 
بيوت 1993.

- عبد الرحمن مجيد الربيعي: الوشم. الدار العربية للكتاب. الطبعة األولى. ليبيا/ تونس 1977.
- عبد العزيز الشرهان: الشقاء. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 

.1992

- عبد العزيز مشري: ريح الكادي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 
.1993

- عبد الله الطائي: مالئكة الجبل األخضر. مطابع الوفاء. الطبعة األولى. بيروت 1965.
- عبد الله الطائي: الشراع الكبير. طبعة خاصة. روي )عمان( 1981.
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- عبد الله المعجل: الغربة األولى. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2000.
- عبد الله بن المقفع: كليلة ودمنة. منشورات دار بوسالمة. تونس 1977.

- عبد الله خليفة: األقلف. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 2002.
- عبد الله خليفة: الهيرات. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1983.

- عبد الله خليفة: الآللئ. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1981.
- عبد الله خليفة: القرصان والمدينة. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1982.
- عبد الله صقر: الخشبة: منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الشارقة 1975.

- عبده خال: مدن تأكل العشب. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 1998.
- عبده خال: األيام ال تخبئ أحدًا. دار الجمل. الطبعة األولى. كولونيا )ألمانيا( 2002.

- عبده خال: الطين. دار الساقي. الطبعة األولى. بيروت 2002.
- عبده خال: نباح. منشورات الجمل. الطبعة األولى. كولونيا 2004.

- علـي أحمـد الحميري: النب�راس. إصدارات دائرة الثقاف�ة واإلعالم. الطبعة األولى. الش�ارقة 
.2003

- علي الدميني: الخيمة الرصاصية. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 1998.
- علي أبو الريش: نافذة الجنون. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. أبو ظبي )د.ت(.

- علي أبو الريش: ساليم. دار شرقيات للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. القاهرة 1997.
- علي أبو الريش: السيف والزهرة. مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر والتوزيع. الطبعة األولى. 

أبو ظبي 1984.
- علـي أبو الريش: االعتراف. منش�ورات مؤسس�ة االتحاد للصحافة والنش�ر والتوزيع. الطبعة 

األولى. أبو ظبي 1982.
- علي أبو الريش: ثنائية مجبل بن شهوان )الحب والغضب(. مؤسسة االتحاد. الطبعة األولى. 

أبو ظبي 1997.
- علي أبو الريش: زينة الملكة. منشورات اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 

.2004

- علـي أبـو الريـش: ك.ص/ ثالثي�ة الح�ب والم�اء والت�راب. منش�ورات اتحاد كت�اب وأدباء 
اإلمارات/ وزارة الثقافة والشباب. أبو ظبي 2007.

Mos2lt_NasRwa2i.indd   744 8/11/10   1:51 PM



745

- علي محمد راشد: ساحل األبطال. طبعة خاصة. دبي 1987.
- علي الشدوي: سماء فوق إفريقيا. االنتشار العربي. الطبعة األولى. لندن 2007.

- علي الشدوي: حياة السيد كاف. طوي للنشر واإلعالم. الطبعة األولى. لندن 2009.
- د. علي جعفر العالق: أيام آدم. دار كنعان. الطبعة األولى. دمشق 2008.

- فوزية شويش السالم: النواخذة. دار المدى. الطبعة األولى. دمشق 1998.
- فوزية شويش السالم: حجر على حجر. دار الكنوز األدبية. الطبعة األولى. بيروت 2003.

- فاضل العزاوي: آخر المالئكة. مؤسس�ة رياض الريس للكتب والنش�ر. الطبعة األولى. لندن 
.1992

- فاضـل العزاوي: القلعة الخامس�ة. منش�ورات اتح�اد الكتاب العرب. الطبعة األولى. دمش�ق 
.1972

- فوزية رشيد: الحصار. دار الفارابي. الطبعة األولى. بيروت 1983.
- فريد رمضان: التنور. منشورات أسرة األدباء والكتاب. الطبعة األولى. البحرين 1994.

- فريد رمضان: الس�وافح.. ماء النعيم. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبعة األولى. 
بيروت 2006.

- فاطمة الشيدي: حفلة الموت. دار اآلداب. الطبعة األولى. بيروت 2009.
- فاطمة يوسف العلي: وجوه في الزحام. طبعة خاصة. الكويت 2004.

- هديـل الحسـاوي: المرآة/ مس�يرة الش�مس. المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر. الطبعة 
األولى. بيروت 2005.

- واسيني األعرج: ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. دار الجرمق. دمشق/ بيروت 1984.
- يوسف إدريس: العسكري األسود. دار العودة. بيروت )د.ت(.

- يوسف إدريس: الفرافير. دار غريب للطباعة. القاهرة 1977.
- يوسف إدريس: البيضاء. دار الطليعة للطباعة والنشر. الطبعة األولى. بيروت 1970.

- يوسـف المحيميد: الق�ارورة. المركز الثقافي العربي. الطبعة األول�ى. بيروت/ الدار البيضاء 
.2004

- يوسف المحيميد: نزهة الدلفين. منشورات رياض الريس. الطبعة األولى. بيروت 2006.
- يوسف المحيميد: فخاخ الرائحة. دار الريس. الطبعة الثانية. بيروت 2006.
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- يعقوب الخنبشي: السفر آخر الليل. دار أزمنة للنشر والتوزيع. الطبعة األولى. عمان 2007.

* * *
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أهم المصادر المترجمة

- أورهان باموك: القلعة البيضاء. ترجمة إيزابيل كمال. الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلس�لة 
الجزوائز )12(. الطبعة األولى. القاهرة 2006.

- برتولد بريخت: رجل برجل. ترجمة نبيل حفار. دار الفارابي. بيروت 1979.
- باولو كويليو: السيميائي. ترجمة بهاء طاهر. دار الهالل. الطبعة الثالثة. القاهرة 2005.

- جان بول سـارتر: الغثيان. ترجمة الدكتور س�هيل إدريس. دار اآلداب. الطبعة الثانية. بيروت 
.1964

- رشيد بوجدرة: ألف وعام من الحنين. ترجمة مرزاق بقطاش. دار ابن رشد. بيروت )د.ت(.
- سـوفوكل: أودي�ب مل�كًا. ترجم�ة الدكت�ور طه حس�ين ضم�ن كت�اب »م�ن األدب التمثيلي 

اليوناني«. دار العلم للماليين. الطبعة الثانية. بيروت 1987.
- سينيكا: هرقل فوق جبل أويتا. سلسلة »من المسرح العالمي« عدد 138. منشورات المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت. )د.ت(.
- غابرييل غارسـيا ماركيز: خريف البطريرك. ترجمة محمد علي اليوس�في. دار الكلمة. الطبعة 

السادسة. بيروت 1988.
- غابرييل غارسيا ماركيز: مائة عام من العزلة. ترجمة سامي الجندي وإنعام الجندي. دار الكلمة 

للنشر. الطبعة السادسة. بيروت 1987.
- غوسـتاف فلوبير: مدام بوفاري. ترجمة الدكتور محمد مندور. سلسلة روايات الهالل. العدد 

340 دار الهالل. القاهرة 1997.

- فيدور دوستويفسـكي: اإلخ�وة كارامازوف. ترجمة الدكتور س�امي الدروبي. الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. القاهرة 1969.

- فيـدور دوستويفسـكي: الجريم�ة والعق�اب. ترجم�ة الدكت�ور س�امي الدروبي. الهيئ�ة العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة 1970.

- فيـدور دوستويفسـكي: الش�ياطين. ترجم�ة الدكتور س�امي الدروب�ي. الهيئة المصري�ة العامة 
للتأليف والنشر. القاهرة 1975.

- وليم شكسـبير: هملت. ترجمة خليل مطران. دار المعارف بمصر. الطبعة السادس�ة. القاهرة 
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.1971

- وليـم فوكـز: الصخ�ب والعنف. ترجم�ة جبرا إبراهي�م جبرا. المؤسس�ة العربية للدراس�ات 
والنشر. الطبعة الثالثة. بيروت 1983.

- لويجـي بيرانديللو: س�ت ش�خصيات تبحث ع�ن مؤلف. ترجمة إس�ماعيل محمد. الش�ركة 
التعاونية للطباعة والنشر. القاهرة )د.ت(.

* * *
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أهم المراجع العربية

- د. إبراهيم حمادة: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية. دار المعارف. القاهرة 1985.
- د. إبراهيم السـعافين وآخرون: أس�اليب التعبير األدبي. دار الش�روق للنش�ر والتوزيع. الطبعة 

األولى. عمان 1997.
- د. أحمد الزعبي: التناص نظريًا وتطبيقيًا. مؤسسة عمون للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. عمان 

.2000

- د. أحمد الزعبي: في اإليقاع الروائي. دار المناهل. الطبعة األدبي. بيروت 1995.
- د. إحسان عباس: فن السيرة. دار الثقافة. بيروت 1956.

- إدوارد سعيد: االستشراق. مؤسسة األبحاث العربية. الطبعة الثانية. بيروت 1984.
- د. أحمد محمد العطية: كلمات من جزر اللؤلؤ. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1988.
- د. بديـع الكسـم: تاري�خ الفلس�فة المعاص�رة/ التطور الخالق لبرغس�ون. منش�ورات جامعة 

دمشق. مطبعة خالد بن الوليد. دمشق 1990.
- جمانـة حـداد: صحبة لص�وص النار/ ح�وارات مع كتاب عالميي�ن. أزمنة للنش�ر والتوزيع. 

الطبعة األولى. عمان 2007.
- د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي. دار الكتاب اللبناني. الطبعة األولى. بيروت 1973.

- جورج طرابيشي: لعبة الحلم والواقع. دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت 1972.
- د. خالد ناصر الوسـمي: عمان بين االس�تقالل واالحتالل. منشورات مؤسسة الشراع العربي. 

الطبعة األولى. الكويت 1993.
- د. كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتجلي. دار العلم للماليين. الطبعة الثانية. بيروت 1981.

- د. محمد مندور: األدب ومذاهبه. دار نهضة مصر. القاهرة )د.ت(.
- د. مرسل فالح العجمي: إسماعيل فهد إسماعيل )ارتحاالت كتابية(. منشورات رابطة األدباء. 

الطبعة األولى. الكويت 2001.
- مصطفى الكيالني: زمن الرواية العربية/ كتابة التجريب. دار المعارف للطباعة والنشر. سوسة 

)تونس( 2003.
- محمد سبيال: الحداثة وما بعد الحداثة. دار توبقال للنشر. الطبعة الثانية. المغرب 2007.
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- مجموعة من النقاد: الرواية العربية/ ممكنات الس�رد. أعمال الندوة الرئيس�ة لمهرجان القرين 
الثقافي الحادي عشر ]11-13 ديسمبر 2004[. منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب. الكويت 2006.
- د. محمـد غنيمـي هـالل: األدب المقارن. دار نهض�ة مصر للطباعة والنش�ر والتوزيع. القاهرة 

.1977

- محمد عزام: المنهج الموضوعي في النقد األدبي. منش�ورات اتحاد الكتاب العرب. دمش�ق 
.1999

- محمـد غنايـم: تي�ار الوعي ف�ي الرواي�ة العربية الحديث�ة. دار الجي�ل )بي�روت(/ دار الهدى 
)القاهرة(. الطبعة الثانية. بيروت/ القاهرة 1993.

- د. محمـد طرشـونة: مدخل إل�ى األدب المقارن. دار الش�ؤون الثقافية العام�ة. الطبعة الثانية. 
بغداد 1988.

- د. مراد وهبة: المعجم الفلسفي. دار الثقافة الجديدة. الطبعة الثالثة. القاهرة 1985.
- د. محمد عاطف العراقي: فلسفة الطبيعة عند ابن سينا. دار المعارف. الطبعة الثانية. القاهرة 

.1983

- د. محمود قاسـم: األدب العربي المكتوب بالفرنسية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
.1996

- د. نبيلة إبراهيم: فن القص في النظرية والتطبيق. مكتبة غريب. القاهرة )د.ت(.
- د. نعمـان محمـد أمين: الس�خرية ف�ي األدب العرب�ي. دار التوفيقية للطباع�ة. الطبعة األولى. 

القاهرة 1987.
- د. نـور الديـن سـالمي وآخـرون: معجم مصطلحات عل�م النفس. دار الكت�اب المصري/ دار 

الكتاب اللبناني. الطبعة األولى. القاهرة/ بيروت 1997.
- سامي خشبة: مصطلحات فكرية. المكتبة األكاديمية. الطبعة األولى. القاهرة 1994.

- د. سـعيد علوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة. دار الكتاب اللبناني. سوش�بريس. 
الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء 1985.

- د. سـعد البازعـي/ ميجان الرويلـي: دليل الناقد األدبي. المركز الثقاف�ي العربي. الطبعة الثانية. 
الدار البيضاء/ بيروت 2000.
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- د. سعيد يقطين: الكالم والخبر/ مقدمة للسرد العربي. المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. 
الدار البيضاء/ بيروت 1997.

- د. عبد السالم المسدي: النقد والحداثة. دار أمية. الطبعة الثانية. تونس 1989.
- د. عبـد اللـه الغذامـي: تأنيث القصي�دة والق�ارئ المختلف. المرك�ز الثقافي العرب�ي. الطبعة 

األولى/ بيروت الدار البيضاء 1999.
- عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير. النادي األدبي الثقافي. الطبعة األولى. جدة 1985.

- د. عبد القادر شرشار: تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص. منشورات اتحاد الكتاب العرب. 
الطبعة األولى. دمشق 2006.

- د. عبـد الملك مرتاض: نظرية الرواية/ بحث في تقنيات الس�رد. »عالم المعرفة«. عدد 240/ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. الكويت 1998.

- د. عبـد اللـه إبراهيم وآخـرون: الرواية والتاري�خ. المجلس الوطني للثقاف�ة والفنون والتراث. 
الدوحة )قطر( 2006.

- د. عبدالعزيـز المقالـح: مدارات في الثقافة واألدب. كتاب »دبي الثقافية« )19(. عدد ديس�مبر 
2008م. ص228.

- عبـده الحلـو: معجم المصطلح�ات الفلس�فية. المركز الترب�وي للبحوث واإلنم�اء. بيروت 
.1994

- د. علـوي الهاشـمي: ظاه�رة التعال�ق النص�ي في الش�عر الس�عودي الحديث. سلس�لة كتاب 
الرياض. عدد 52/ 53. مؤسسة اليمامة. الرياض 1998.

- د. علي عبد المعطي محمد: س�ورين كير كجارد/ مؤس�س الوجودية المس�يحية. دار المعرفة 
الجامعية. اإلسكندرية 1985.

- علـي الشـدوي: الحداثة والمجتمع الس�عودي. منش�ورات النادي األدب�ي بالرياض والمركز 
الثقافي العربي. الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء 2009.

- علي الشدوي: مدار الحكاية/ فرضيات القارئ ومسلماته. منشورات النادي األدبي والمراكز 
الثقافي العربي. الطبعة األولى. بيروت/ الدار البيضاء 2009.

- د. فـرج عبـد القـادر طـه وآخرون: معج�م علم النف�س والتحليل النفس�ي. دار النهض�ة العربية 
للطباعة والنشر. الطبعة األولى. بيروت )د.ت(.
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- د. صالح فضل: نظرية البنائية في النقد األدبي. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع. القاهرة 1992.
- د. صالح فضل: منهج الواقعية في اإلبداع األدبي. دار المعارف. الطبعة الثانية. القاهرة 1980
- د. خالد ناصر الوسـمي: عمان بين االس�تقالل واالحتالل. منشورات مؤسسة الشراع العربي. 

الطبعة األولى. الكويت 1993.
- د. الرشيد بوشعير: أثر غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية. دار األهالي. الطبعة األولى. 

دمشق 1998.
- د. الرشـيد بوشـعير: صراع األجيال في الرواية اإلماراتية. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 

.1997

- د. الرشيد بوشعير: أثر برتولد بريخت في مسرح المشرق العربي. دار األهالي. الطبعة األولى. 
دمشق 1996.

- د. الرشـيد بوشـعير: معج�م الكتاب الروائيي�ن في الخلي�ج العربي. مطبعة الصحاب�ة. الطبعة 
األولى. العين 2006.

- د. الرشيد بوشعير: المرأة في أدب توفيق الحكيم. دار األهالي. الطبعة األولى. دمشق 1996.
- د. الرشـيد بوشـعير: مدخ�ل إلى القص�ة القصي�رة اإلماراتية. منش�ورات اتحاد كت�اب وأدباء 

اإلمارات. الطبعة األولى. الشارقة 1998.
- د. الرشـيد بوشـعير: صورة البحر في القصة القصيرة اإلماراتية. حوليات كلية اآلداب بجامعة 

الكويت. الرسالة 135/ الكويت 1999.
- د. الرشـيد بوشـعير: الواقعي�ة وتياراته�ا ف�ي اآلداب الس�ردية األوربي�ة. دار األهال�ي. الطبعة 

األولى. دمشق 1996.
- يوسف الشاروني: مع الرواية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة األولى. القاهرة 1994.
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أهم المراجع المترجمة

- أوزوالـد ديكـرو، جان مـاري سشـايفر: القاموس الموس�وعي الجدي�د لعلوم اللس�ان. ترجمة 
الدكتور منذر عياشي. منشورات جامعة البحرين. الطبعة األولى. المنامة 2003

- أرنولـد كيتـل: مدخ�ل إلى الرواي�ة اإلنجليزي�ة. ترجمة هاني الراه�ب. مطبع�ة وزارة الثقافة 
السورية. دمشق 1977.

- أمبرتو إيكو: 6 نزهات في غابة الس�رد. ترجمة س�عيد بنكراد. المركز الثقافي العربي. الطبعة 
األولى. بيروت 2005.

- أرسـطوطاليس: فن الش�عر. ترجمة الدكتور ش�كري محمد عياد. دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر. القاهرة 1967.

- أناييس نن: رواية المستقبل. ترجمة محمود منقذ الهاشمي. منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد 
القومي. دمشق 1983.

- إدوارد مورغان فورستر: أركان الرواية. ترجمة موسى عاصي. الطبعة األولى. طرابلس )لبنان( 
.1994

- إنريك أندرسـون إمبرت: مناهج النقد األدبي. ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي. منش�ورات 
مكتبة اآلداب. القاهرة 1991.

- إيمانويل كانط: نقد العقل المجرد. ترجمة أحمد الشيباني. دار اليقظة العربية. بيروت )د.ت(.
- پول ريكور وآخرون: الوجود والزمان والس�رد/ فلس�فة پول ريكور. ترجمة س�عيد الغانمي. 

المركز الثقافي العربي. الطبعة األولى. الدار البيضاء/ بيروت 1999.
- برتولـد بريخـت: المنطق الصغير في المس�رح. ترجمة الدكتور أحم�د الحمو. مجلة اآلداب 

األجنبية. عدد تشرين أول. دمشق 1975.
- جان بول سارتر: الوجود والعدم. ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. منشورات دار اآلداب. 

الطبعة األولى. بيروت 1966.
- جورج لوكاتش: دراس�ات في الواقعية األوربية. ترجمة أمير إس�كندر. الهيئة المصرية العامة 

للكتاب. القاهرة 1972.
- جـورج لوكاتـش: الرواية ملحم�ة بورجوازية. ترجمة جورج طرابيش�ي. دار الطليعة. بيروت 
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)د.ت(.
- جـورج لوكاتـش: معنى الواقعي�ة المعاصرة. ترجم�ة الدكتور أمين العيوط�ي. دار المعارف. 

القاهرة 1971.
- ج. ج. لوريمـر: دليل الخليج/ القس�م التاريخي. منش�ورات قس�م الترجمة بمكتب صاحب 

السمو أمير دولة قطر. )د.ت(.
- جاك دريدا: الكتابة واالختالف. ترجمة كاظم جهاد. دار توبقال للنشر. الطبعة األولى. الدار 

البيضاء 1988.
- جوليـا كريسـتيفا: عل�م النص. ترجمة فريد الزاهي. دار توبقال للنش�ر. الطبع�ة األولى. الدار 

البيضاء 1991.
- جيـرار جينيـت: مدخل إل�ى النص الجام�ع. ترجمة عبد العزيز ش�بيل. منش�ورات المجلس 

األعلى للثقافة. القاهرة 1999.
- د. سـي. ميويك: موس�وعة المصطلح النقدي. ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة. المؤسس�ة 

العربية للدراسات والنشر. الطبعة األولى. بيروت 1993.
- هنـري برغسـون: الضحك. ترجمة الدكتور س�امي الدروبي وعبد الله عب�د الدايم. دار العلم 

للماليين. الطبعة الثانية. بيروت 1983.
- ويـن بـوث: بالغة الفن القصص�ي. ترجمة الدكتور أحم�د خليل ع�ودات والدكتور علي بن 

أحمد الغامدي. منشورات جامعة الملك سعود. الرياض 1994.
- واالس مارتـن: نظري�ات الس�رد الحديث�ة. ترجمة حياة جاس�م محمد. منش�ورات المجلس 

األعلى للثقافة. القاهرة 1998.
- كولن ولسن: الال منتمي. ترجمة أنيس زكي حسن. دار اآلداب. بيروت 1965.

- مجموعـة مـن الكتاب: مدخل إلى مناه�ج النقد األدبي. ترجمة رضوان ظاظا. سلس�لة »عالم 
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